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ค าน า 
 

 แผนพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้(KM)ส านักงานอธิการบดี ในปีการศึกษา 2559  เกิดจาก
การน าแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 
2560 มาเป็นต้นแบบในการที่จะด าเนินการจัดการความรู้  ให้สอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ต่างๆตามที่ปรากฏในแผน เพ่ือช่วยในการผลักดันให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางเอาไว้  

ในการด าเนินการครั้ งนี้ เ พ่ือให้การด าเนินงานจัดการความรู้ของ ส านักงานอธิการบดี                    
มีความก้าวหน้าและสามารถด าเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก กองกลาง 
กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษาและรวมถึงบุคลากรทุกหน่วยงานภายในกองทั้ง 3 กอง      
ได้ช่วยกันด าเนินการจัดการความรู้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน หรืองานที่ปฏิบัติให้สามารถจัดเก็บ 
รวบรวมความรู้ที่ปรากฏชัดเจน  (Explicit Knowledge) รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนสามารถสกัด
ความรู้ที่ตกผลึกอยู่ในตัวที่เรียกว่าความรู้ เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) มาจัดท าหรือด าเนินการ          
ในกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเข้าสู่การเป็นองค์การเรียนรู้  (Learning Organization) ซึ่งจะท าให้
ส านักงานอธิการบดีเป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยคนที่มีความรู้ (Knowledge workers) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
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บทที่ 1 
สภาพปัจจุบันของส านักงานอธิการบดี 

 
1.1 ประวัติของส านักงานอธิการบดี 

 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  เป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย

ซึ่งต้องมีกำรประสำนงำนกับบุคลำกรทุกฝ่ำย  ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย  รวมทั้งผู้บริหำรคณำจำรย์  
นักศึกษำ  พนักงำน   คนงำน   และบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อ   เป็นหน่วยงำนเดิมเรียกว่ำ  "ฝ่ำยธุรกำร" ตั้งขึ้น
ตั้งแต่เริ่มเปิดด ำเนินกำรเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรวิทยำลงกรณ์"  "โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์" และ
ได้รับกำรสถำปนำเป็นวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์   เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2513  จึงได้เปลี่ยนชื่อจำก   "ฝ่ำย
ธุรกำร" เป็น  "ส ำนักงำนอธิกำร"   โดยแบ่งงำนและหน้ำที่ออกเป็น  10ฝ่ำย  ได้แก่  ฝ่ำยเลขำนุกำร  ฝ่ำยธุรกำร  
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่  ฝ่ำยกำรเงิน  ฝ่ำยพัสดุ  ฝ่ำยยำนพำหนะ  ฝ่ำยสวัสดิกำร  ฝ่ำยอนำมัย  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  
และฝ่ำยเอกสำรกำรพิมพ์ 
 

ในปี พ.ศ. 2538   มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์    
ได้รับกำรยกฐำนะเป็น  สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์   ส ำนักงำนอธิกำร  จึงเปลี่ยนเป็น "ส ำนักงำน
อธิกำรบดี"  ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อจำกสถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์  เป็นสถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่  20  กันยำยน 2546  และเปลี่ยนจำก "สถำบันรำชภัฏ"เป็น  "มหำวิทยำลัยรำชภัฏ"  
ในวันที่  14  มิถุนำยน  2547 
 
    ปัจจุบัน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ได้แบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วน
รำชกำร ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ.2549 ดังนี้ 

1. กองกลำง 
2. กองนโยบำยและแผน 
3. กองพัฒนำนักศึกษำ 

 
ถึงแม้ว่ำชื่อของส ำนักงำนอธิกำรบดี จะมีกำรเปลี่ยนแปลงไประบบโครงสร้ำงหน่วยงำนยังคงด ำเนินงำน

เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรท ำหน้ำที่บริกำร ประสำนงำน สนับสนุนงำนบริหำร และสนับสนุนงำนวิชำกำรในทุก ๆ 
ด้ำนให้มีคุณภำพเพ่ือควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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1.2 อัตลักษณ์ ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

อัตลักษณ์:  
“บุคลำกรพัฒนำงำนด้วยใจ และพัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยจิตอำสำ” 

ปรัชญา 
             มุ่งม่ันให้บริกำร พัฒนำงำนให้มีมำตรฐำน บูรณำกำรพันธกิจ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถบริหำร
จัดกำร ได้ทั้งงำน ได้ทั้งคน 

วิสัยทัศน์ 
    ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริกำร ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร         
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ โดยน้อมน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษำ บัณฑิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
2. บริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
3. ปรับปรุง ยกระดับคุณภำพงำนบุคลำกร พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในกำรด ำเนินงำน 
4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกร ภูมิสถำปัตย์ และระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงสมดุล 
5. เพ่ิมศักยภำพกำรพัฒนำทรัพย์สินและสินทรัพย์และเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์ : 
1. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ร่วมถึงด้ำน

ศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนำศักยภำพให้กับนักศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกองพัฒนำนักศึกษำ 
2. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  และกำรบริกำร

พ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัย 
3. เป็นหนว่ยงำนที่สนับสนุนกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัต ิเพ่ือพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร 
4.. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว กำรอนำมัยสุขำภิบำล

และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ 
5. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดหำรำยได้และเพ่ิมมูลค่ำสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย 

 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ : 

1. กำรบริหำรยุทธศำสตร์และกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน มีระดับควำมส ำเร็จ ไม่น้อยกว่ำระดับ 3 
2. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ และประทับใจในกำรให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำระดับ 3 
3. กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีระดับควำมส ำเร็จ ไม่น้อยกว่ำระดับ 3 
4.  ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำยสนับสนุนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก มี

ระดับควำมส ำเร็จ ไม่น้อยกว่ำระดับ 3 
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1.3 แผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี 
 

กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นกำรบริหำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบของระเบียบกฎหมำย
และกำรควบคุมตรวจสอบก่อนกำรด ำเนินกำร ซึ่งมีกฎระเบียบเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรจัดโครงสร้ำง
องค์กรแบบล ำดับชั้น ช่วยให้กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีปลอดจำกระบบอุปถัมภ์  รวมทั้งจะช่วยให้
บุคลำกรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จำกกำรมีสมมุติฐำนข้ำงต้น ก่อให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำนและมีกำรเลือกปฏิบัติในบำงเรื่อง ท ำให้ไม่สำมำรถสนองตอบต่อปัญหำและควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรได้ทันต่อเหตุกำรณ์ อีกทั้งกำรเพ่ิมอัตรำก ำลังและกำรเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับกำรขยำยองค์กรที่
ใหญ่ขึ้น ดังนั้นวิธีกำรบริหำรจึงจ ำเป็นต้องใช้เทคนิควิธีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและมีผลผลิตที่ดีส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จึงน ำเทคนิควิธีกำรวำงแผนกลยุทธ์มำใช้ในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งมีข้ันตอนกำรวำงแผนดังนี้ 

1.  ศึกษำจุดแข็ง และจุดอ่อนของส ำนักงำน โดยวิธีระดมควำมคิดของบุคลำกรทุกฝ่ำยของส ำนักงำน 
2.  ก ำหนดปรัชญำ หรือค่ำนิยมร่วมกัน (Philosophy หรือ Shared Vales) คือ“มุ่งม่ันให้บริกำร พัฒนำ

งำนให้มีมำตรฐำน บูรณำกำรพันธกิจ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถบริหำรจัดกำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย” 
3.  ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นกำรเน้นควำมคำดหวังในอนำคตที่ต้องกำรของส ำนักงำน โดยเน้น

ควำมเป็นเลิศในกำรเป็นหน่วยงำนกลำงในทุก ๆด้ำน เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย พร้อมทั้ง
กำรประสำนงำนกำรพัฒนำ กำรให้บริกำรของบุคลำกรให้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุนให้กำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.  ก ำหนดภำรกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission) ซึ่งเป็นกำรก ำหนดทิศทำงและขอบเขตของส ำนักงำน
อธิกำรบดี ให้สอดคล้องกับกรอบภำรกิจของมหำวิทยำลัยเช่น จัดบุคลำกรภูมิสถำปัตย์ สำธำรณูปโภค และ
ทรัพยำกร เป็นต้น 

5.  ก ำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำย (Objectives) ให้สอดรับกับภำรกิจของส ำนักงำน 
6.  ก ำหนดกลยุทธ์ (Strategies) ซึ่งเป็นกำรก ำหนดเทคนิควิธีต่ำง ๆ เพ่ือที่จะท ำให้องค์กำรบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนอธิกำรบดีจึงมีกลยุทธ์เกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำมุ่งสู่ กำรพัฒนำและกำรให้บริกำร เช่นให้กำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำโดย
เน้นกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรใช้เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนำสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงำน เป็นต้น ซึ่งต้องสร้ำงมำตรกำรต่ำง ๆมำรองรับเพื่อให้กลยุทธ์นั้นสัมฤทธิ์ผล 

7.  น ำกลยุทธ์ไปวำงแผนปฏิบัติกำร โดยกำรก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำร (แผนปฏิบัติกำร) เป็นรำยปี 
ภำยใต้ กลยุทธ์และมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ 

8.  ก ำหนดกลไกในกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งโดยแผนกล
ยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน ได้มำจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี (ฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยธุรกำร 
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยพัสดุ ฯลฯ) และมีกำรเชื่อมโยงกับองค์ประกอบด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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มำตรฐำนควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี แนวโน้มส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรวำงแผน
กลยุทธ์ส ำหรับกำรบริหำรองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงำน (Performance Based Budgeting System) 

กลยุทธ์ 
1. จัดงบประมำณบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน และมหำวิทยำลัย เช่น จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอแก่กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
2. จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำย 
3. มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. ประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
5. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
6. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
7. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในสื่อต่ำงๆ 
8. จัดท ำแผนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในส ำนักงำน เพ่ือน ำผลที่ได้มำปรับปรุง

กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
9. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 
1.4 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในมิติการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี 

วัตถุประสงค์ในมิติของการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี 
วัตถุประสงค์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี คือ กำรให้บริกำรแก่บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน

มหำวิทยำลัย เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินภำรกิจบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำงำน กำรพัฒนำ
บุคลำกร เพ่ือน ำไปสู่กำรท ำงำนอย่ำงมีระบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพเป็นสิ่งที่ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้
ตระหนักและพยำยำมด ำเนินกำรให้ดีที่สุด 

 
เป้าหมายในมิติของการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำน
และกำรบริกำร สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดย    
ยึดหลัก ประหยัด ประโยชน์ ประสิทธิภำพ และประทับใจ เพ่ือสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ให้มำกทีสุ่ด 
 
1.5 โครงสร้างหน่วยงานในปัจจุบันของส านักงานอธิการบดี 

 
☞กองกลาง แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงำน ดังนี้ 

1.1 หน่วยงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนเลขำนุกำร งำน
ยำนพำหนะ งำนสวัสดิกำร งำนกำรประชุม และงำนนิติกำร 

1.2 หน่วยงานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย งำนกำรเงิน และงำนพัสด ุ
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1.3 หน่วยงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย งำนอำคำรสถำนที่ งำนสวน และงำนรักษำควำม
ปลอดภัย 

1.4 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนภำพนิ่ง/งำนสื่อมวลชนงำน
ศิลปกรรมและสื่อโฆษณำ งำน OPERATOR/งำนประชำสัมพันธ์ส่วนหน้ำ 

 
☞ กองนโยบายและแผน แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงำน ดังนี้ 

1.1 หน่วยงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งำนอ ำนวยกำรทั่วไป กำรประกันคุณภำพกำรจัดท ำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรเผยแพร่ข้อมูล 

1.2 หน่วยงานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย งำนวิเครำะห์และงำน
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย งำนจัดท ำค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

1.3 หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ ประกอบด้วย งำนกำรวิเครำะห์และจัดท ำงบประมำณ
กำรจัดท ำงบรำยได ้กำรควบคุมและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

1.4 หน่วยงานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย กำรประเมินคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำสำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรพัฒนำและ
ฝึกอบรมงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

 

☞ กองพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงำน ดังนี้ 
1.1 หน่วยงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยกำรอ ำนวยกำรทั่วไป กำรเงินและพัสดุ วำงแผนและ

งบประมำณ กำรประกันคุณภำพหน่วยงำน กำรดูแลรักษำอำคำรสถำนที่ด้ำนกีฬำ 
1.2 หน่วยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประกอบด้วย งำนให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ กำร

ให้บริกำรสำรสนเทศและฝึกอบรมแก่นักศึกษำ  กำรแนะแนวกำรศึกษำสัญญำ บริกำรจัดหำงำน
ประสำนงำนศิษย์เก่ำ 

1.3 หน่วยงานส่งเสริมนักศึกษา ประกอบด้วย งำนส่งเสริมวินัยและควำมประพฤติ กำรจัด
โครงกำรพิเศษนักศึกษำสัมพันธ์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
งำนบริกำรวิชำกำร กำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร กองทุนและชมรมต่ำงๆ 

1.4 หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วย งำนประกันอุบัติเหตุ งำน
นักศึกษำวิชำทหำร กำรบริกำรหอพัก กำรบริกำรองทุนกู้ยืม กำรบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย กำร
ควบคุมดูแลอำหำรและสิ่งแวดล้อมในมหำวิทยำลัย กำรให้กำรศึกษำด้ำนเวชศึกษำป้องกัน 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ลักษณะงานของส านักงานอธิการบดี 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
1. วำงแผนและจัดระบบงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2. ควบคุมและนิเทศงำนส ำนักงำนอธิกำรบดีให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
3. จัดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่และบริหำรงำนบุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. จัดเสนอหนังสือรำชกำรและบันทึกข้อควำมต่ำง ๆ ต่ออธิกำรบดีเพื่อลงนำม 
5. จัดท ำโครงกำรและประมำณกำรจัดซื้อ/จ้ำง วัสดุครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
6. ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนอธิกำรบดีตลอดจนติดตำมผลงำนและ  

ประเมินผลงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานอธิการบดี 

1.8.1 จ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดี* 
  (ข้อมูล จำกงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560) 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ข้ำรำชกำร 3 - - 2 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 57 - 47 10 - 
พนักงำนรำชกำร 15 - 14 1 - 
ลูกจ้ำงประจ ำ 12 6 4 2 - 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1 1 - - - 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 56 56 - - - 

รวม 144 63 65 15 1 

 
1.8.2 สถานที่ตั้งหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง 
1. งำนธุรกำร ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
3. งำนเลขำนุกำร ชั้น 3 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. งำนยำนพำหนะ ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
5. งำนกำรเงิน     ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห้องกำรเงิน 
6. งำนพัสดุ    ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห้องพัสดุ 
7. งำนนิติกำร ชั้น 3 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห้องฝ่ำยกฎหมำย 
8. งำนอำคำรสถำนที/่งำนสวน ชั้น 1 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห้องฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
9. งำนสวัสดิกำร   ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
10. งำนประชำสัมพันธ์    ชั้น 1 อำคำรเรียน 1  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
11. งำนกำรประชุม ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
12. งำนรักษำควำมปลอดภัย   ชั้น 1 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้ำฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

7. ติดต่อประสำนงำนและให้ควำมช่วยเหลือร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 
8. ติดต่อและประสำนงำนกับบุคคลหรือหน่วยงำนอื่น ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
9. ประชำสัมพันธ์งำนส่วนรวมของมหำวิทยำลัย 
10 ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับสวัสดิกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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1.9 งบประมาณ 2560 (ปีการศึกษา 2559) 
 
(ข้อมูล จำกกองนโยบำยและแผน แบบจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)  

ประเภทงบ จ านวนเงิน 
 เงินงบประมำณแผ่นดนิ 441,394,000 

 เงินนอกงบประมำณ บ.กศ. 64,895,000 

 เงินนอกงบประมำณ กศ.ปช. 29,796,400 

รวมทั้งสิ้น 536,085,400 
 
 

1.10 อาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานอธิการบดี 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน    ต ำบล
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180  มีพื้นที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งำน 91 ตำรำงวำ มีอำคำร และสิ่งปลกู
สร้ำงดังนี้ มหำวิทยำลัย มีอำคำรเรียน 36 อำคำร โดยแบ่งออกเป็นอำคำรปฏิบัติกำรจ ำนวน 10 อำคำร อำคำรเรียนรวม
และอำคำรเอนกประสงค์จ ำนวน 1 อำคำร อำคำรฝึกประสบกำรณ์จ ำนวน 1 อำคำร (อำคำรสมเด็จ เจ้ำฟ้ำวไลย
อลงกรณ์) อำคำรวิทยบริกำรจ ำนวน 1 อำคำร อำคำรพยำบำล 1 อำคำร อำคำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     1 อำคำร เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 
1.11 นโยบายการพัฒนาบุคลากร ของส านักงานอธิการบดี 
 

1. มุ่งเน้นประสิทธิภำพและควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี จะส่งเสริม พัฒนำบุคลำกร
ให้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและธ ำรงรักษำบุคลำกรดังกล่ำวไว้ กำรบริหำรงำนโดยใช้ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุก
ระดับ 

2. จัดระบบบริหำรบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มุ่งเน้นให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถสูงขึ้น โดยกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน มี
ระบบเครือข่ำย กำรจัดระบบกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ของตนเองให้ลดขั้นตอน มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน และมี
ประสิทธิภำพตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรกำรสนับสนุนให้ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
สำขำวิชำชีพ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับควำมสะดวกและมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สนับสนุนส่งเสริมให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน กำรปรับปรุงภูมิสถำปัตย์ในร่มรื่น สวยงำม กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี ในกลุ่มบุคลำกรโดยกำรจัดกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ กำรดูแลรักษำสุขภำพจิต-กำยให้
สมบูรณ์ แข็งแรง กำรสนับสนุนให้ศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น 
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ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำเร่งพัฒนำคุณภำพ

และมำตรฐำน มำกกว่ำกำรขยำยเชิงปริมำณ 

 

บทที ่2 
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ 

 
2.1 ความเป็นมา 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ถือนโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้เป็นหลักกำรที่จะ
ท ำให้บุคลำกรของหน่วยงำนได้น ำควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล หรือควำมรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสำร เทคโนโลยี หรือ
สื่อต่ำงๆ มำถ่ำยทอดให้บุคคลอ่ืนๆ และท ำให้เกิดแหล่งกำรเรียนรู้ หรือเกิดกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้
บุคลำกรในองค์กรสำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำงำนและปรับปรุงงำนในควำมรับผิดชอบของตนเองให้ดียิ่งขึ้น     
กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีที่มำจำกนโยบำยของรัฐบำลและนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ ลงสู่
หน่วยงำน ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ปรับปรุงจากแผนภาพคู่มือและแผนการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี ปี 2555 
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำต ิ

มำตรฐำนท่ี 3 

แนวทำงกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรยีนรู้/สังคมแห่งควำมรู ้

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

มำตรฐำนด้ำนกำรสรำ้งและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู ้

และสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
ภำยใต้ตัวบ่งชี้ตำม องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ข้อ 4. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู้อย่ำงน้อย 1 ด้ำน และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
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2.2 ความหมายและความส าคัญของการจัดการความรู้ 
2.2.1 ความหมาย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ กำรจัดกำรควำมรู้
ในองค์กร หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำ
พัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้ม ี2 ประเภท คือ 

- ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชำตญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำเป็น
ค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิงวิเครำะห์ บำงครั้ง จึง
เรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 

- ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ โดย
ผ่ำนวิธีต่ำงๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำงๆ และบำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบ
รูปธรรม 

2.2.2 ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ จะมีควำมส ำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้บริหำร บุคลำกรทุกระดับใน

องค์กรและยังมีประโยชน์ต่อควำมอยู่รอดและอยู่อย่ำงมั่นคงขององค์กำร ดังนี้ 
- องค์กำรและสมำชิกทุกคน สำมำรถน ำควำมรู้ที่มีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 

จัดกำรควำมรู้แล้วมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนแต่ละงำนขององค์กรให้ส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถึงแม้ว่ำจะอยู่ต่ำง
หน่วยงำน 

- ช่วยให้ฝ่ำยบริหำรเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของทุกฝ่ำย รวมทั้งวิธีกำร 
ท ำงำนที่ตรงกับควำมเข้ำใจของบุคลำกรระดับปฏิบัติกำร 

- ช่วยให้กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆขององค์กำร ถูกน ำมำร่วมมือกันแก้ไขได้อย่ำง 
ง่ำยดำยโดยกำรบูรณำกำรควำมรู้ และจะได้ค้นพบแนวปฏิบัติที่ได้ผล กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้จะน ำไปสู่กำร
เผยแพร่ควำมรู้เพื่อน ำไปปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว 

- กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีประสิทธิภำพจะช่วยให้ผู้บริหำรหรือบุคลำกรใน
องค์กำรสำมำรถพัฒนำ หรือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ 

 
 สรุป กำรจัดกำรควำมรู้หรือที่เรียกย่อ ว่ำ KM คือ เครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 3 
ประกำรไปพร้อมๆกัน คือ 
   บรรลุเป้ำหมำยของงำน 
   บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน 
   บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
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2.3 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลภาพจาก กองวทิยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนับสนุนทหารอากาศ 
 
2.4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 

2.4.1 ระบบการจัดการความรู้ 
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

จึงน ำทฤษฎีระบบ (System) มำเป็นตัวก ำหนดกระบวนกำรเพ่ือจัดท ำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย ตัว
ป้อน (Input)กระบวนกำร (Process) และผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Output/Impact) และใช้วงจรเดมมิ่ง 
(Demming Cycle) : ซึ่งเป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
(Continuous Improvement) ประกอบด้วยกระบวนกำร วำงแผน Plan (P) หมำยถึง กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
และตั้งเป้ำหมำย ก ำหนดขั้นตอนวิธีกำร และระยะเวลำ จัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นทั้งในด้ำนบุคคล เครื่องมือ
งบประมำณกำรด ำเนินงำน Do (D) คือ กำรลงมือปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ Check (C) กำรตรวจสอบติดตำมว่ำ
เป็นไปตำมแผนหรือไม่ อย่ำงไร Act/Action (A) หมำยถึง ด ำเนินกำรให้เหมำะสม หำกกำรปฏิบัติเป็นที่น่ำพอใจ 
ก็จัดให้เป็นมำตรฐำนเพื่อเป็นแนวทำงให้ปฏิบัติต่อไป หำกกำรปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง ให้ก ำหนดวิธีกำรปรับปรุง
ต่อไป ซึ่งจะเป็นวงจรต่อเนื่องกันดังภำพต่อไปนี้ 
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2.4.2 ขั้นตอนการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 
1. แต่งตั้งคณะด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ประจ าปีการศึกษา 2559 
2. ศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือระบุควำมรู้ คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บควำมรู้  

กำรเผยแพร่กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
3. จัดท ำ (ร่ำง) แผนจัดกำรควำมรู้ ของปีกำรศึกษำ 2559 
4. น ำเสนอ (ร่ำง) แผนจัดกำรควำมรู้ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือเห็นชอบ 
5. จัดท ำเว็บไซต์ เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ และเพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่ควำมรู้ 
6. ด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้ 
7. ผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ในรอบ 9 และ 12 เดือน 
8. น ำผลกำรด ำเนินงำนมำวิเครำะห์และจัดท ำแผนจัดกำรควำมรู้ในปีงบประมำณต่อไป 
9. รับกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรควำมรู้จำกหน่วยงำนอ่ืน เช่น กำรตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยในของสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
 
 
 

การวางแผน 

ลงมือท า 

ติดตาม
ตรวจสอบ 

แก้ไข
ข้อบกพร่อง 
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คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
(อธิกำรบดี /รองอธิกำรบดี) 

2.4.3 กลไกการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือให้กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีระบบกลไกกำร

ติดตำมโดยคณะบุคคลและมีกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรจัดโครงกำรที่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
มหำวิทยำลัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี จงึก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ 
 

2.4.4.1 ประธาน CKO (Chief Knowledge Officer)   มีหน้ำที ่ดังนี้ 
- ให้กำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ของกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
- ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและร่วมประชุมเพ่ือกำรตัดสินใจแก่คณะท ำงำน 
 

2.4.4.2 คณะที่ปรึกษา มีหน้ำที ่ดังนี้ 
- ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรและอุปสรรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะท ำงำน 

 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจ 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (ก.บ.) 
หรือ คณะกรรมกำรประจ ำ 

ส่วนรำชกำรของ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
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2.4.4.3 คณะกรรมการทบทวนแผนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
           ของส านักงานอธิการบดี  มีหน้ำที่ ดังนี้ 

- จัดท ำแผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรในระดับภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี
เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท ำรูปเล่มและเผยแพร่แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเป็นเอกสำรและ
ทำงสื่อออนไลน์ 
 
2.4.4.4 คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี   
           มีหน้ำที่ ดังนี้ 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรฯ 
- ผลักดัน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
- ประสำนงำนกับคณะที่ปรึกษำและคณะทีมงำน 

 
2.4.4.5 คณะท างานจัดการความรู้ KM ระดับกอง มีหน้าที่ ดังนี้ 

- ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำย 
- จัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนในส่วนที่รับผิดชอบ 
- เป็น “แบบอย่ำงที่ดี” ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ 
- เป็น Master Trainer ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนระดับกอง 

 
2.4.4.6 กรรมการและเลขานุการ  มีหน้ำที่ ดังนี้ 

- นัดประชุมคณะท ำงำนและท ำรำยงำนกำรประชุม 
- รวบรวมรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน 
- ประสำนงำนกับคณะท ำงำนและหัวหน้ำ 

 
2.5 การจัดท าแผนจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 

2.5.1 ที่มาของแผนจัดการความรู้ 
(1) ศึกษำปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยโดยน ำมำ

เชื่อมกับกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่จะด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
 

ปรัชญา  
           “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
           “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนอธิกำรบดี มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและคุณภำพบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและสะสมองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงสืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชำติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศสู่สำกล 
 
จำกประเด็นยุทธศำสตร์ทั้ง 5 ข้อ ส ำนักงำนอธิกำรบดีเลือกเพียง 1 ยุทธศำสตร์มำด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 

คือ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
แผนกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปี 2560-2564  

แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 
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บทที ่3 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  

ในประเด็นการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2559 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้เป็นอย่ำงดีและเป็นวิทยำกรกระบวนกำร 
2. มีควำมพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือ สำรสนเทศและบุคลำกรทำงด้ำน IT 

 3. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมุ่งมั่นในกำรพัฒนำส ำนักงำน
อธิกำรบดีและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 4. เป็นแหล่งควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร มีควำมรู้ทั้งประเภท Explicit Knowledge และประเภท Tacit 
Knowledge 
 5. มีนโยบำยที่ส่งเสริม และ สนับสนุน กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นรูปธรรม 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวมไม่ได้เน้นเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ให้ควบคู่กับงำนที่ปฏิบัติ 
2. บุคลำกรบำงส่วนยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ 
3. บุคลำกรขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ 
4. กำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและควำมรู้มีอยู่น้อยมำกเมื่อเทียบสัดส่วนกับจ ำนวน

หน่วยงำน หรือ งำนที่ต้องปฏิบัติ 
5. บุคลำกรมุ่งกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที ่จนท ำให้มีเวลำในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้น้อย 

โอกาส  (Opportunities) 
1. วิทยำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีก้ำวหน้ำสำมำรถเข้ำถึงระบบและเครือข่ำยทำงเทคโนโลยีได้สะดวก 
2. หน่วยงำนภำยนอกและหน่วยงำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ให้ควำมสนใจใช้บริกำรและให้ควำม

ร่วมมือใช้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรเข้ำสืบค้นข้อมูล 
3. เป็นเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของหน่วยงำนทุกหน่วยงำนในประเทศ และมีวิทยำกรที่มีควำมรู้

มำกมำย 
4. มีแหล่งศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยหลำยแห่ง 
5. รัฐบำลมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ในส่วนรำชกำรต่ำง 

ภัยคุกคาม  (Threats) 
1. ค่ำนิยมของสังคมในกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนไปเน้นควำมสบำยและไม่ยุ่งยำก  
2. กำรไม่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกรัฐอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอเฉพำะด้ำน 
3. มีกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดกำรใช้ไม่คุ้มค่ำ 
4. กำรเมืองขำดเสถียรภำพ ท ำให้นโยบำยไม่ชัดเจน เช่น เปลี่ยนผู้น ำบ่อย เปลี่ยนนโยบำย          

ควำมต่อเนื่อง 
5. กำรเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีกำรจัดกำรควำมรู้อำจท ำให้กำรเริ่มต้นใหม่เกิดควำมสับสน
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SO (จุดแข็งและโอกาส) 
+ มีบุคลำกรทีม่ีควำมรู้เรื่องกำรจดักำรควำมรู้เป็นอย่ำงดีและเป็นวทิยำกร
กระบวนกำร 

1.00 วิทยำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีก้ำวหน้ำสำมำรถเข้ำถึงระบบและเครอืข่ำยทำง
เทคโนโลยีได้สะดวก 

0.40 

+ มีควำมพร้อมในเรื่องเทคโนโลย ีเครื่องมือ สำรสนเทศและบุคลำกรทำงด้ำน IT 0.40 หน่วยงำนภำยนอกและหน่วยงำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ให้ควำมสนใจใช้
บริกำรและให้ควำมร่วมมือใช้บริกำรของมหำวิทยำลยั โดยกำรเข้ำสบืค้นข้อมูล 

0.60 

+ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนมีผู้ทรงคณุวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมุ่งมั่นใน
กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

0.15 เป็นเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของหน่วยงำนทุกหน่วยงำนในประเทศ และมีวิทยำกรที่
มีควำมรูม้ำกมำย 

0.80 

+ เป็นแหล่งควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร มีควำมรู้ทั้งประเภท Explicit Knowledge 
และประเภท Tacit Knowledge 

1.00 มีแหล่งศึกษำเรียนรูเ้กี่ยวกับกำรจดักำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยหลำยแห่ง 1.25 

+ มีนโยบำยทีส่่งเสริม และ สนับสนุน กระบวนกำรจดักำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

0.60 รัฐบำลมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจดักำรควำมรู้ในส่วนรำชกำรต่ำง 0.15 

รวม=3.15 เฉลี่ย=0.63 รวม=3.20 เฉลี่ย=0.64 
 
 

ST (จุดแข็งและภัยคกุคาม) 
+ มีบุคลำกรทีม่ีควำมรู้เรื่องกำรจดักำรควำมรู้เป็นอย่ำงดีและเป็นวทิยำกร
กระบวนกำร 

1.00 ค่ำนิยมของสังคมในกำรด ำเนินงำนท่ีเปลี่ยนไปเน้นควำมสบำยและไม่ยุ่งยำก 0.20 

+ มีควำมพร้อมในเรื่องเทคโนโลย ีเครื่องมือ สำรสนเทศและบุคลำกรทำงด้ำน IT 0.40 กำรไมไ่ดร้ับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกรัฐอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอเฉพำะ
ด้ำน 

0.30 

+ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนมีผู้ทรงคณุวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมุ่งมั่นใน
กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
 

0.15 มีกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดกำรใช้ไม่คุ้มค่ำ 0.45 
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ST (จดุแข็งและภัยคกุคาม)(ต่อ) 
+ เป็นแหล่งควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร มีควำมรู้ทั้งประเภท Explicit Knowledge 
และประเภท Tacit Knowledge 

1.00 กำรเมืองขำดเสถียรภำพ ท ำให้นโยบำยไม่ชัดเจน เช่น เปลี่ยนผู้น ำบอ่ย เปลี่ยน
นโยบำย ควำมต่อเนื่อง 

1.00 

+ มีนโยบำยทีส่่งเสริม และ สนับสนุน กระบวนกำรจดักำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

0.60 กำรเปลีย่นแปลงเทคนิควิธีกำรจัดกำรควำมรู้อำจท ำให้กำรเริ่มต้นใหม่เกิดควำม
สับสน 

1.25 

รวม 3.15 เฉลี่ย=0.63 รวม 3.20 เฉลี่ย=0.64 
 
WO (จุดอ่อนและโอกาส) 

กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวมไม่ได้เน้นเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ให้ควบคู่กับงำนที่
ปฏิบัติ 

0.60 วิทยำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีก้ำวหน้ำสำมำรถเข้ำถึงระบบและเครอืข่ำยทำง
เทคโนโลยีได้สะดวก 

0.40 

บุคลำกรบำงส่วนยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ 1.25 หน่วยงำนภำยนอกและหน่วยงำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ให้ควำมสนใจใช้
บริกำรและให้ควำมร่วมมือใช้บริกำรของมหำวิทยำลยั โดยกำรเข้ำสบืค้นข้อมูล 

0.60 

บุคลำกรขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ 0.80 เป็นเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของหน่วยงำนทุกหน่วยงำนในประเทศ และมีวิทยำกรที่
มีควำมรูม้ำกมำย 

0.80 

กำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและควำมรู้มีอยู่น้อยมำกเมื่อเทียบ
สัดส่วนกับจ ำนวนหน่วยงำน หรือ งำนท่ีต้องปฏิบัติ 

0.40 มีแหล่งศึกษำเรียนรูเ้กี่ยวกับกำรจดักำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยหลำยแห่ง 1.25 

บุคลำกรมุ่งกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี จนท ำให้มีเวลำในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้
น้อย 

0.15 รัฐบำลมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจดักำรควำมรู้ในส่วนรำชกำรต่ำง 0.15 

รวม 3.20 เฉลี่ย=0.64 รวม=3.20 เฉลี่ย=0.64 
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WT (จุดอ่อนและภัยคุกคาม) 

กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวมไม่ได้เน้นเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ให้ควบคู่กับงำนที่
ปฏิบัติ 

0.60 ค่ำนิยมของสังคมในกำรด ำเนินงำนท่ีเปลี่ยนไปเน้นควำมสบำยและไม่ยุ่งยำก 0.20 

บุคลำกรบำงส่วนยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ 1.25 กำรไมไ่ดร้ับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกรัฐอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอเฉพำะ
ด้ำน 

0.30 

บุคลำกรขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ 0.80 มีกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดกำรใช้ไม่คุ้มค่ำ 0.45 
กำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและควำมรู้มีอยู่น้อยมำกเมื่อเทียบ
สัดส่วนกับจ ำนวนหน่วยงำน หรือ งำนท่ีต้องปฏิบัติ 

0.40 กำรเมืองขำดเสถียรภำพ ท ำให้นโยบำยไม่ชัดเจน เช่น เปลี่ยนผู้น ำบอ่ย เปลี่ยน
นโยบำย ควำมต่อเนื่อง 

1.00 

บุคลำกรมุ่งกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี จนท ำให้มีเวลำในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้
น้อย 

0.15 กำรเปลีย่นแปลงเทคนิควิธีกำรจัดกำรควำมรู้อำจท ำให้กำรเริ่มต้นใหม่เกิดควำม
สับสน 

1.25 

รวม 3.20 เฉลี่ย=0.64 รวม 3.20 เฉลี่ย= 0.64 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ทบทวนเพ่ือระบุเป้าหมายการจัดการความรู้  

ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2559  
................................................................................................................................................................ 

 
 4.1 ขอบเขตการจัดการความรู้(KM Focus Area) (ขอบเขตและขอบเขตย่อยที่น าเข้าพิจารณา) 
 ขอบเขต กำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ (มหำวิทยำลัย) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
ขอบเขตที่ 1 กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำทำงำนในมหำวิทยำลัยเพ่ิมขึ้น พัฒนำ

ขีดสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
ขอบเขตที่ 2 กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่มุ่งเน้น

กำรปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
ขอบเขตที่ 3 กลยุทธ์  5.4 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ    

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรขั้นพ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัย ให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi Residential University 

แนวทำงในกำรตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต  
KM ที่ 1* 

ขอบเขต  
KM ที่ 2** 

ขอบเขต 
KM ที่ 3*** 

1. สอดคล้องกับเป้ำหมำย(หัวปลำ) พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

5 6 6 

2. สอดคล้องกับเป้ำหมำย(หัวปลำ) พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 

5 6 6 

3. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 5 6 6 
4. มีโอกำสท ำได้ส ำเร็จสูง 5 6 6 
5. ควำมรู้ที่เป็นควำมสำมำรถหลัก,Best Practices 

,Innovation   ของหน่วยงำน 
5 6 5 

6. ต้องท ำเพรำะบุคลำกรส่วนใหญ่ในส ำนักงำนฯ ต้องกำร 5 5 5 
7. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน 6 6 6 
8. เป็นควำมรู้ที่ต้องจัดกำรอย่ำงเร่งด่วน 6 6 6 
9. สำมำรถพัฒนำต่อเนื่องได้ในอนำคต 5 6 5 

รวมคะแนน 47 53 51 

ล าดับคะแนนที่ได้ 3 1 2 
หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรให้คะแนน คือ มำก = 6, ปำนกลำง = 3, น้อย = 1 
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 ผลกำรลงคะแนนเลือก ขอบเขต KM หลัก ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์         

ในพระบรมรำชูปถัมภ์  (เรียงตำมล ำดับคะแนนของขอบเขตที่ได้คะแนนมำกสุดไปหำน้อยสุด) 
 

   คะแนนล าดับที่ 1.  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
          ขอบเขตที่  2 กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่

มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
   คะแนนล าดับที่ 2.   

ขอบเขตท่ี 3  กลยุทธ์  5.4 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรขั้นพ้ืนฐำนภำยในมหำวิทยำลัย ให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi 
Residential University 

คะแนนล าดับที่ 3.   

      ขอบเขตท่ี  1 กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำท ำงำนในมหำวิทยำลัยเพ่ิมข้ึน 
พัฒนำขีดสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง 

           
สรุปการคัดเลือกขอบเขตหลัก 
          คณะกรรมกำรมีควำมเห็นตรงกันให้เลือกขอบเขตที่ 2 เป็นขอบเขตหลักที่จะเลือกด ำเนินกำรใน
กำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 2559 
       

           4.2 เป้าหมาย KM (Desired State) 
  เป้ำหมำย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในปีกำรศึกษำ 2559  
                4.2.1 เป้าหมายหลักคือ  
                      4.2.1.1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
                      4.2.1.2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ปรำกฏเป็นรูปธรรมในล ำดับ อย่ำง

น้อยที่สุด ปฏิบัติไดต้ำมเกณฑ์ 4 ประเด็น ใน 5 ประเด็น ของตัวบ่งชี้ที่ สกอ.ก ำหนด 
 
  4.2.2 เป้าหมายของตัวบ่งชี้นี้ 
   มองในมิติหน่วยงานสนับสนุน 
        4.2.2.1 นักวิชำกำรหน่วยงำนหรือบุคลำกรที่เก่ียวข้องของหน่วยงำนเข้ำร่วมกำร

ประชุม หรือค้นหำหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ (จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน) 
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   มองในมิติของงานตามกระบวนงานสนับสนุน 
        4.2.2.2 มีกำรเก็บ รวบรวมองค์ควำมรู้ / กำรเผยแพร่ควำมรู้ / กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 3 กอง (กองกลำง กองนโยบำยและแผน กองพัฒนำนักศึกษำ) ตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (อำจเพ่ิมเติมนอกหน่วยงำนได้หำกเป็นประโยชน์) 

 
4.3 ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (สิ้นปีการศึกษา 2559) 

                 4.3.1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีองค์ควำมรู้ที่ได้รับรวบรวมจำกบุคลำกรเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ1เรื่อง 
                 4.3.2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีโครงกำรประชุม หรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้งต่อปี 

ให้กับบุคลำกร สำยสนับสนุน ของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
 

4.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  (ปีการศึกษา 2559) 
  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor)เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมเป้ำหมำยKM  
       ที่เลือกด ำเนินกำรสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยในองค์กร  คือ 

     4.4.1 ผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญ และท ำกำรสนับสนุน KM Team ทุกด้ำน 
     4.4.2 มีกำรอนุมัติงบประมำณให้ด ำเนินกำรตำมที่ขออนุมัติในแผน 
     4.4.3 ผู้บริหำรหน่วยงำนต่ำงๆ เห็นควำมส ำคัญและเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง 
          4.4.4 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ติดตำมและผลักดันให้กำรด ำเนินงำนรุดหน้ำ 
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บทที ่5 
แผนการจัดการความรู้ของ ส านักงานอธิการบดี 
5.1 แผนการจัดการความรู้ของ ส านักงานอธิการบดี 

มิถุนายน 2559 - พฤษภาคม 2560 (ปีการศึกษา2559)  

ชื่อส านัก/กอง : ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : กำรวิเครำะห์และประเมินค่ำงำนเพ่ือก ำหนดต ำแหน่ง        (ประเด็น : เทคนิคและวิธีกำรในกำรวิเครำะห์ค่ำงำน) 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค ารับรอง :  ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสถำบัน 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
: เกิดควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของตัวบ่งชี้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
   (สกอ.) ก ำหนด 

เป้าหมายของตัวบ่งช้ีนี้  
มองในมิติหน่วยงานสนับสนุน : 1.นักวิชำกำรหน่วยงำนหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประชุม หรือค้นหำหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ (จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน) 

มองในมิติของงานตามกระบวนงาน
สนับสนุน 

: 2.มีกำรเก็บ รวบรวมองค์ควำมรู้ / กำรเผยแพร่ควำมรู้ / กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย  
    โดยเป็นไปตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

      

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

1. การบ่งชี้ความรู้  

ต.ค.59 

-ม.ค.60 

ร้อยละของจ ำนวน 

กรรมกำรkm 

ที่เข้ำร่วมประชุม 

 

ร้อยละ 90 

กรรมกำรkm 

ตำมค ำสั่ง

มหำวิทยำลัย 

KM Team 

ส ำนัก/กอง 

เอกสำร 

อุปกรณ์ในกำร

ประชุม 

 
 1.1 ประชุมระดมควำมคิดเห็นเพื่อก ำหนด

ควำมรู้ที่ต้องมี ได้แก่  

(ระบุ องค์ควำมรู้ย่อย) 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  

จ ำนวนควำมรู้ 
ที่รวบรวมได้ 

หน่วยงำน 
ละ 1 เรื่อง 
(3เรื่องย่อย) 

บุคลำกรของ
หน่วยงำนที่ 
ผบ.คัดเลือก 

KM Team 
ส ำนัก/กอง 

ฐำนควำมรู้  

 2.1 รวบรวมองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น  
(โดยกำรหำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต ต ำรำ 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบกำรณ์ตรงของ
ผู้ปฏิบัติงำน หรือจำกแหล่งอ่ืน) 

ม.ค.-ก.พ.60 

 2.2 เตรียมควำมรู้ที่ได้รับเพ่ือน ำเข้ำเว็บไซต์ 
      KM 

ม.ค.-ก.พ.60 เอกสำรควำมรู้ที่
บุคลำกรหน่วยงำน

จัดท ำ 

เอกสำร 3 ชิ้น บุคลำกรของ
หน่วยงำนที่ 
ผบ.คัดเลือก 

KM Team 
ส ำนัก/กอง 

กระดำษ 
คอมฯ 

ปริ้นเตอร์ 

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
    

ม.ค.-มิ.ย.60 จ ำนวนควำมรู้ 
ที่จัดเป็นระบบ 

1 เรื่อง หน่วยงำน 
ระดับกอง

สนอ. 

KM Team 
ส ำนัก/กอง 

ฐำนข้อมูล  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
    ปรับองค์ควำมรู้ให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้นมีเนื้อหำ
กระชับชัดเจน เป็นมำตรฐำน โดยผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจำรณำกลั่นกรองข้อมูลองค์ควำมรู้
และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหำให้เป็น
มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

 
ม.ค.-มิ.ย.60 

 
จ ำนวนควำมรู้ 

ที่ปรับปรุง 

 
1 เรื่อง 

 
หน่วยงำน 
ระดบักอง

สนอ. 

 
KM Team 
ส ำนัก/กอง 

 
ฐำนข้อมูล 
เอกสำร 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

5 การเข้าถึงความรู้        
 5.1 กำรปรับปรุงและน ำควำมรู้ลงเว็บไซต์ 

      กำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ม.ค.- ก.ย. 60 จ ำนวนเรื่อง 

ที่น ำลงเว็บไซต์ KM 
3 เรื่อง หน่วยงำน 

ระดับกอง
สนอ. 

KM Team 
ส ำนัก/กอง 

เว็บไซต์  

 5.2 จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์ KM  ม.ค.- ก.ย.60 จ ำนวนเรื่อง 
ในกำรจัดท ำบอร์ด 

อย่ำงน้อย  
ไตรมำสละ  

1 เรื่อง 

หน่วยงำน 
ระดับกอง

สนอ. 

บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ 

 

6. การแลกเปลี่ยนความรู้        
 6.1 กิจกรรมจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     ระดับส ำนัก/กอง 
มี.ค.- พ.ค.60 จ ำนวนครั้ง  อย่ำงน้อย  

1 ครั้ง 
บุคลำกร 

ที่เก่ียวข้อง 

KM Team 

ส ำนัก/กอง 
บุคลำกร 

 

   ร้อยละของจ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำยใน 

ทุกกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 90 

 
   

 

7. การเรียนรู ้        
 7.1 ได้รับควำมรู้และน ำควำมรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ 
มี.ค.- พ.ค.60 ร้อยละของจ ำนวน

กลุม่เป้ำหมำย 
ที่น ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 

 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 70  

บุคลำกร 
ที่เก่ียวข้อง 

KM Team 
ส ำนัก/กอง 

กำร
ประเมินผล 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

 7.2  กำรยกย่องชมเชยระดับส ำนัก/กอง มี.ค.- พ.ค.60 ร้อยละของจ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำย 

ในขั้นตอนที่ 7.1 

ร้อยละ 10  
  

 

 

 
ผู้ทบทวน: ………………………..……………. 

นำงสำวกรรณิกำร์ พรำหมณ์ส ำรำญ 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง) 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ   : …………………….…………… 

นำงสำวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี) 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
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6.2 ตารางแสดงการจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์(มองในมิติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน) 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ 

(Objective) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
สถำบัน 
มองในมิติ 
งำนตำมพันธกิจ 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พันธกิจที่ 3 
เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรให้
สอดคล้องกับสภำวะกำร
ท ำงำน (p.3 plan56) 
-กองกลำง 
-กองนโยบำยและแผน 
-กองพัฒนำนักศึกษำ 
 
 
 
 

5.เป็นหน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ 
  ทักษะใหม่ และส่งเสริมกำร 
  พัฒนำบุคลำกรฝ่ำยสนับสนุน  
 
 

1. บุคลำกรมีกำรศึกษำหำข้อมูล 
       มีบุคลำกรมำแลกเปลี่ยน 
       เรียนรู้ทั้งควำมรู้ที่อยู่ในตัวคน 
       (Tacit Knowledge) 
       และควำมรู้ที่ชัดแจ้ง  
       (Explicit Knowledge) 

 1.บุคลำกรประจ ำส ำนักงำนของ 
    หน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนัก 
    งำนอธิกำรบดเีข้ำร่วม 
    กำรประชุม หรือค้นหำหรือ 
     แลกเปลี่ยนควำมรู้  
    (จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน) 
 

1. : เทคนิคและวิธีกำรในกำร    
         วิเครำะห์ค่ำงำน 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ (ตามมุมมองมิติหน่วยงานสนับสนุน) 
- หลักกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำงำน เพ่ือ ก ำหนดต ำแหน่ง ของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
           เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนการบริการ ทรัพยำกร ทำงกำรบริหำร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือกำรขับเคลื่อนงำนวิชำกำรและงำนบริกำร
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผู้ทบทวน: ………………………..……………. 
   นำงสำวกรรณิกำร์ พรำหมณ์ส ำรำญ 

(ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง) 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

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

นำงสำวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี) 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
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6.3 แผนการติดตามและรายงานผล การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 
ชื่อหน่วยงาน: มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์          หน่วยงานขับเคลื่อน:  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เป้าหมายการติดตามประเมินผล: ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม: สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้ผู้มีอ ำนำจ (กบ.)หรือกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี รับทรำบได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง ต่อ ปีกำรศึกษำ 
ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
รอบ9,12เดือนของ
ปีงบประมำณของแต่ละ
หน่วยงำน 

- แต่งตั้งกรรมกำรติดตำมและ 
   รำยงำนผลเบ้ืองต้น 
- จัดท ำแผนกำรติดตำมและ 
   แผนกำรรำยงำนผล 
- จัดท ำเอกสำรแบบฟอร์มในกำร 
   ติดตำมและรำยงำนผล 

พฤษภำคม 
 

พฤษภำคม 
 

พฤษภำคม 
 

- แผนกำรติดตำมและ 
   แผนกำรรำยงำนผล 
-แบบกำรติดตำมและ 
  แบบรำยงำนผล 

สำมำรถติดตำมและ
รำยงำนผลให้ผู้มี
อ ำนำจรับทรำบ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

- คอมพิวเตอร์  
- โครงข่ำยเชื่อมโยง 
   ข้อมูล 
- เอกสำรแบบฟอร์ม 
  ในกำรติดตำมและ 
  รำยงำนผล 

- -ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำร 
  ควำมรู้(CKO)  - คณบดี 
- ผู้อ ำนวยกำรกอง  
– ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
- หัวหน้ำหน่วยงำน- KM TEAM 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนิน 
งำนกำรจัดกำร ควำมรู้ใน
รำยงำนกำรประกัน 
คุณภำพของหน่วยงำน 

- รำยงำนผลให้ผู้มีอ ำนำจของ 
   หน่วยงำนรับทรำบ 
- รำยงำนผลให้CKO รับทรำบ 
-รำยงำนผลให้ กบม.รับทรำบ 

มิถุนำยน 
- 

กันยำยน 
 
 

- รำยงำนท่ี กบ.รับทรำบ สำมำรถติดตำมและ
รำยงำนผลให้ผู้มี
อ ำนำจรับทรำบ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

- - ผู้อ ำนวยกำรกอง  
– ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
- หัวหน้ำหน่วยงำน 
- KM TEAM 

3. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน 
เพื่อจัดท ำ แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ปี 2557 

- แต่งตั้งกรรมกำรทบทวน และ
กรรมกำรจัดท ำ แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2559 

พฤศจิกำยน - เอกสำรรำยงำนผล 
  กำรทบทวนกำร 
  ด ำเนินงำน 
 

สำมำรถเตรียมกำรใน
ปีกำรศึกษำถัดไป  
 

- -ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำร 
  ควำมรู้(CKO)   
- ผู้อ ำนวยกำรกอง – ผ.อ.ส ำนัก 
- หัวหน้ำหน่วยงำน- KM TEAM 

 
ผู้ทบทวน: ………………………..……………. 

นำงสำวกรรณิกำร์ พรำหมณ์ส ำรำญ 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง) 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
ผู้อนุมัติ   : …………………….…………… 

นำงสำวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี) 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ที่           /๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 
------------------------------------------ 

              ด้วยส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีภำรกิจกำรประกัน
คุณภำพตำมตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับ ติดตำม ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์
ของสถำบัน ตำมเกณฑ์ข้อที่ ๕ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในกำรจัดกำรควำมรู้ ของส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมข้อก ำหนดของเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในฯ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู ้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 
                   ๑.คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี  

๑. อำจำรย์ ดร.สุพจน ์ ทรำยแก้ว ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อิงอร วงษ์ศรีรักษำ กรรมกำร 
๔. นำงสำวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ กรรมกำร 
๕. นำงนงลักษณ ์ สมณะ กรรมกำร 
๖. นำงสำวพิณวด ี จีระดิษฐ ์ กรรมกำร 
๗. นำยสมหมำย แสงศิโรรัตน ์ กรรมกำร 
๘. นำงสำวกมลรัตน ์ ยอดหำญ กรรมกำร 
๙. นำงสำววรำภรณ์ ไชยสุริยำนนัท์ กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวกัลยทัศน ์ พรำหมณ์ส ำรำญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑. ว่ำที่เรือตรีสรวรรธก์ ไชยำวรรณ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๒. นำงสำวแก้วตำ แสนรักษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๓. นำงสำววิมล มีสมพร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๔. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๕. นำงสำวมำส ดอกสร้อย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          มีหน้าที่ พิจำรณำ ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙      
ให้ข้อแนะน ำในกำรปรับปรุง แก้ไขกำรด ำเนินงำนตำมแผน แก้ไขปัญหำและสนับสนุนงบประมำณและสิ่งจ ำเป็น รวมถึง 
ส่งเสริม ก ำกับ ติดตำม รับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙      
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(๒) 
      ๒.คณะกรรมการทบทวน จัดท าแผนการจัดการความรู้ ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้  
ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๙       

๑. นำงสำวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
๒. นำงนงลักษณ ์ สมณะ กรรมกำร 
๓. นำงสำวพิณวด ี จีระดิษฐ ์ กรรมกำร 
๔. นำยสมหมำย แสงศิโรรัตน ์ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกมลรัตน ์ ยอดหำญ กรรมกำร 
๖. นำงสำววรำภรณ์ ไชยสุริยำนนัท ์ กรรมกำร 
๗. นำงสำวกัลยทัศน ์ พรำหมณ์ส ำรำญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. ว่ำที่เรือตรีสรวรรธก์ ไชยำวรรณ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวแก้วตำ แสนรักษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๐. นำงสำววิมล มีสมพร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๑. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๒. นำงสำวมำส ดอกสร้อย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          มีหน้าที่ ทบทวนและจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เสนอ(ร่ำง)
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ติดตำม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙       

                   ๓.คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้KM ระดับกอง 
                     ๓.๑ กองกลาง  

๑. นำงสำวกัลยทัศน ์ พรำหมณ์ส ำรำญ ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
๒. นำงสำวพิณวด ี จีระดิษฐ ์ กรรมกำร 
๓. นำยสมหมำย แสงศิโรรัตน ์ กรรมกำร 
๔. นำงสำวกมลรัตน ์ ยอดหำญ กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุจิตรำ วงษ์สด กรรมกำร 
๖. นำงสำวแก้วตำ แสนรักษ์ กรรมกำร 
๗. นำงสำวปรำณ ี ศรีนพ กรรมกำร 

๘. นำงณัฐมน ค ำเงิน กรรมกำร 

๙. นำงสำวพิมพพ์ร วิวัฒน์พฒันะ กรรมกำร 

๑๐. นำงสำววไิลลักษณ์  บุญยัง กรรมกำร 

๑๑. นำงสำววิรนิทร ์ ยอดหำญ กรรมกำร 

๑๒. นำงสำวสุภัทรำ ไตรภูม ิ กรรมกำร 

๑๓. นำงสำววิมล มีสมพร กรรมกำร 

๑๔. ว่ำที่ร้อยตรีจำตุรนต ์ เทพเดชำ กรรมกำร 
๑๕. นำงสุดำพร หงอกสิมมำ กรรมกำร 
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๑๖. นำยธรรมรัฐ สุกรีขันธ์ กรรมกำร 

๑๗. นำงยุภำ ก ำจำย กรรมกำร 

๑๘. นำงสำวศศิธร ชื่นขำว กรรมกำร 

๑๙. นำงสำวมณ ี บุญผำย กรรมกำร 

๒๐. นำยจักร ี อินท ำ กรรมกำร 
๒๑. ว่ำที่เรือตรีสรวรรธก์ ไชยำวรรณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒. นำงสำวกมลชนก งดงำม ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓. นำงสำวเอ้ืองฟ้ำ ขันค ำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๔. นำงสำวปิยำภรณ์ จักรเพ็ชร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                  มีหน้าที่ ด ำเนินงำนในเรื่องกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ กองกลำง รวมถึง ติดตำม 
จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  
          ๓.๒ กองพัฒนานักศึกษา  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
๒. นำยมำโนช เงำภู่ทอง กรรมกำร 
๓. นำงเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ ์ กรรมกำร 
๔. นำงสำวธัญญำภรณ ์ บุญเพิ่ม กรรมกำร 
๕. นำงสำวศิรินนัท ์ จันทร์โฉม กรรมกำร 
๖. นำยอำนนท์ มีสมบัต ิ กรรมกำร 
๗. นำงสำวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ กรรมกำร 
๘. นำงนันทิกำนต์ บุตรบำล กรรมกำร 
๙. นำงสำววรำภรณ์ ไชยสุริยำนนัท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๐. นำงสำวมำส ดอกสร้อย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๑. นำงสำวกัลยำ นันทส์ ำเภำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                   มีหน้าที่ ด ำเนินงำนในเรื่องกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้  กองพัฒนำนักศึกษำ 
รวมถึง ติดตำม จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้  กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  

                   ๓.๓ กองนโยบายและแผน  

๑. นำงนงลักษณ ์ สมณะ ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
๒. นำงสำวณัฎฐำ ปั้นอยู ่ กรรมกำร 
๓. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย กรรมกำร 
๔. นำงสำวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร ์ กรรมกำร 
๕. นำงสำววชิรำพร สมอทอง กรรมกำร 
๖. นำยอุดมศักดิ ์ รักษำวงศ์ กรรมกำร 
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๗. นำงมณฑำ สืบจำกศร ี กรรมกำร 
๘. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำยแทนคุณ  วงค์ษร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                   มีหน้าที่ ด ำเนินงำนในเรื่องกำรทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ กองนโยบำยและแผน 
รวมถึง ติดตำม จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

   สั่ง  ณ  วันที่       สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
                      (รองศำสตรำจำรย์.ดร.สมบัติ  คชสทิธิ์) 
                                                 อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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