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คํานํา 
 

 แผนพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู(KM)สํานักงานอธิการบดี ในปการศึกษา 2558  เกิดจาก
การนําแผนปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
ประจําปงบประมาณ 2559 ซ่ึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มาเปนตนแบบในการท่ีจะ
ดําเนินการจัดการความรู ใหสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตางๆตามท่ีปรากฏในแผน เพ่ือชวย
ในการผลักดันใหแผนกลยุทธ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการบรรลุเปาประสงคตามท่ีผูบริหาร
ไดกําหนดแนวทางเอาไว  

ในการดําเนินการครั้ งนี้ เ พ่ือใหการดําเนินงานจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี                   
มีความกาวหนาและสามารถดําเนินการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงใครขอความรวมมือจาก กองกลาง 
กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษาและรวมถึงบุคลากรทุกหนวยงานภายในกองท้ัง 3 กอง      
ไดชวยกันดําเนินการจัดการความรู  ในสวนท่ีเก่ียวของกับตําแหนงงาน หรืองานท่ีปฏิบัติใหสามารถจัดเก็บ 
รวบรวมความรูท่ีปรากฏชัดเจน  (Explicit Knowledge) รวมถึงการวิเคราะห สังเคราะห จนสามารถสกัด
ความรูท่ีตกผลึกอยูในตัวท่ีเรียกวาความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge) มาจัดทําหรือดําเนินการ          
ในกระบวนการจัดการความรูเพ่ือเขาสูการเปนองคการเรียนรู (Learning Organization) ซ่ึงจะทําให
สํานักงานอธิการบดีเปนองคกรขับเคลื่อนดวยคนท่ีมีความรู (Knowledge workers) ไดอยางเต็มภาคภูมิ 
ในขณะเดียวกัน CKO และคณะกรรมการดําเนินการในการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี             
ชวยสนับสนุนใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติท่ีแทจริง สรางผลท่ีเกิดเปนรูปธรรมไดในปการศึกษา 2558 นี้ 
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                                              มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ                                                 
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บทที่ 1 
สภาพปจจุบันของสํานักงานอธิการบดี 

 

1.1 ประวัติของสํานักงานอธิการบดี 
 

สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางการใหบริการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยซึ่งตองมี
การประสานงานกับบุคลากรทุกฝาย  ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผูบริหารคณาจารย  นักศึกษา  พนักงาน   
คนงาน   และบุคคลภายนอกที่มาติดตอ   เปนหนวยงานเดิมเรียกวา  "ฝายธุรการ" ตั้งข้ึนตั้งแตเร่ิมเปดดําเนินการเปน 
"โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรวิทยาลงกรณ"  "โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ" และไดรับการสถาปนาเปนวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513  จึงไดเปลี่ยนชื่อจาก       "ฝายธุรการ" เปน  "สํานักงานอธิการ"   
โดยแบงงานและหนาที่ออกเปน  10ฝาย  ไดแก  ฝายเลขานุการ        ฝายธุรการ  ฝายการเจาหนาที่  ฝายการเงิน  
ฝายพัสดุ  ฝายยานพาหนะ  ฝายสวัสดิการ  ฝายอนามัย           ฝายประชาสัมพันธ  และฝายเอกสารการพิมพ 
 

ในป พ.ศ. 2538   มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ     วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ    
ไดรับการยกฐานะเปน  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ   สํานักงานอธิการ  จึงเปลี่ยนเปน  "สํานักงานอธิการบดี"  
ตอมาไดเปลี่ยนชื่อจากสถาบนัราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  เปนสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ      ในพระบรมราชูปถัมภ 
เมื่อวันที่  20  กันยายน 2546  และเปลี่ยนจาก "สถาบันราชภัฏ"เปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"    ในวันที่  14  มิถุนายน  2547 
 
    ปจจุบนั  สาํนักงานอธิการบดี  ไดแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวน
ราชการ ในมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2549 ดังนี้ 

1. กองกลาง 
2. กองนโยบายและแผน 
3. กองพัฒนานักศึกษา 

 
ถึงแมวาชื่อของสํานักงานอธิการบดี   จะมีการเปลี่ยนแปลงไประบบโครงสรางหนวยงานยังคงดําเนินงานเปน

หนวยงานกลางในการทําหนาที่บริการ  ประสานงาน  สนับสนุนงานบริหาร และสนับสนุนงานวิชาการในทุก ๆ ดาน ให
มีคุณภาพเพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตอไป 

  
1.2 อัตลักษณ ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค 

อัตลักษณ:  
“บุคลากรพัฒนางานดวยใจ และพัฒนามหาวิทยาลยัดวยจิตอาสา” 

ปรัชญา 

“มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ 
เพื่อความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย”  
วิสัยทัศน 
สํานักงานอธิการบด ีเปนศูนยกลางการประสานงานดานการบริการ ทรัพยากรทางการบริหาร ดวยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เพื่อการขับเคลื่อนงานวิชาการและงานบริการ ตลอดจนสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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พันธกิจ 
1. สนับสนุนการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ในดานทรัพยากร ภูมิสถาปตย และระบบสาธารณูปโภค

อยางสมดุลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  
2. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนากระบวนการการใหบริการและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน  
3. สนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับสภาวะการทํางาน  
4. ประสานงาน กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของกองภายในสํานักงานอธิการบดี ใหปฏิบัติงานตามพันธกิจ

และเปาประสงคที่หนวยงานวางไวเพื่อการบรรลุเปาประสงคของสํานักงานอธิการบดี 
 

เปาประสงค : 
1. เปนหนวยงานที่สนับสนุนใหการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาเสริมสรางการยอมรับ ความพึง

พอใจ ของผูใชบัณฑิตรวมถึงพัฒนาทักษะ ประสบการณ รวมถึงเอกลักษณนักศึกษา ใหเปนไปตามเปาหมายกองพัฒนานักศึกษา 
2. เปนหนวยงานนําในการบริหาร การจัดการอยางมีประสิทธิภาพและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และประทับใจ

ในการใหบริการ 
3. เปนหนวยงานนําในการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมถูกตองและรวดเร็ว 
4. เปนหนวยงานนําในการสรางความรวมมือ ความตระหนัก และจิตสํานึกรวมกันของบุคลากรทุกฝาย 
5. เปนหนวยงานนําที่นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาบริหารจัดการ 
6. เปนหนวยงานแหงการเรียนรูทักษะใหม และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรฝายสนับสนุน 
7. เปนหนวยงานนําบริหารจัดการในดานทรัพยากร ภูมิสถาปตย และระบบสาธารณูปโภค อยางมี

ประสิทธิภาพ 
8. เปนหนวยงานที่มีคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ในระดับดี 

 
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ : 

1. เปนหนวยงานทีส่นบัสนุนใหการดําเนินการจัดทาํโครงการพฒันานักศึกษาเสริมสรางการยอมรับ ความพึงพอใจ 
ของผูใชบัณฑิตรวมถึงพฒันาทักษะ ประสบการณ รวมถึงเอกลักษณนักศึกษา ใหเปนไปตามเปาหมายกอง
พัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัด 
KPI ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย 2559 
1.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีมผีลสําเร็จของการดําเนิน 

การตามเกณฑท่ีกําหนดของกองพัฒนานักศึกษา 
ไมนอยกวา รอยละ 80 

 
2. เปนหนวยงานนําในการบริหาร การจัดการอยางมีประสิทธิภาพและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และ

ประทับใจในการใหบริการ 
KPI ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย 2559 
1.2 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ ในดานความถูกตอง 

รวดเร็ว ของหนวยงานบริหารท่ัวไป ท้ัง 3 กอง 
ไมนอยกวา รอยละ 70 

 

3. เปนหนวยงานนําในการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมถูกตองและรวดเร็ว 
KPI ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย 2559 
3.1 รอยละของความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานประจําสาํนักงานของ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ท่ีมีตอระบบและการ
บริการดาน ICT ของศูนยคอมพิวเตอร 

ไมนอยกวา รอยละ 80 
ของผูใชงานท้ังหมดของ สนอ. 



คณะกรรมการจัดการความรู สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2558 | 3  
 

 

4. เปนหนวยงานนําในการสรางความรวมมือ ความตระหนัก และจิตสํานึกรวมกันของบุคลากรทกุฝาย 
KPI ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย 2559 
4.1 รอยละของการมีสวนรวมในการดาํเนินการตามโครงการและ

กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจัดข้ึนหรือมอบหมายใหบุคลากร
สํานักงานอธิการบดเีขารวม 

ไมนอยกวา รอยละ 80 
ของผูใชงานท้ังหมดของ สนอ. 

 

5. เปนหนวยงานนําทีน่ําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีมาบริหารจัดการ 
KPI ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย 2559 
5.1 รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 
5.2 รอยละของคาใชจายท่ีลดลงของวัสดุสิ้นเปลืองจากปงบประมาณท่ีผานมา รอยละ 3 
5.3 รอยละของหนวยงานท่ีบรรลเุปาหมายการบริหารจัดการตาม

แผนปฏิบัตริาชการของหนวยงานระดับกอง สํานักงานอธิการบด ี
ไมนอยกวารอยละ 80 

ของหนวยงานสํานักงานอธิการบด ี

 

6. เปนหนวยงานแหงการเรียนรูทกัษะใหม และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรฝายสนบัสนนุ 
KPI ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย 2559 
6.1 รอยละของจํานวนบุคลากร สายสนับสนุนประจําสํานักงานท้ัง 3 

กองสํานักงานอธิการบดีท่ีไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะตา
โครงการท่ีไดระบุในแผนปฏิบัติการ 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

6.2 จํานวนช่ัวโมงในการพัฒนา/ฝกอบรม/สัมมนา เปนไปตามเกณฑ
การประกันคณุภาพ 

ไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง/คน/ป 

 

7. เปนหนวยงานนําบริหารจัดการในดานทรัพยากร ภูมิสถาปตย และระบบสาธารณปูโภค อยางมีประสิทธิภาพ 
KPI ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย 2559 
7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ตามนโยบายท่ีไดรับจากผูบรหิาร 
ระดับ 3 

7.2 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยป
ท่ี 1 ถึงช้ันปท่ี 4 ตอการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน แหลงสุนทรียะ
ภายในมหาวิทยาลัย 

ไมนอยกวารอยละ 80 

7.3 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานอธิการบดตีอภูมิ
ทัศน แหลงสุนทรียะและแหลงบรกิารภายในสํานักงานอธิการบด ี
(3กอง) 

ไมนอยกวารอยละ 80 

 
8. เปนหนวยงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑการประกันคณุภาพภายในและภายนอก ในระดับ ด ี

KPI ชื่อตัวชี้วัด คาเปาหมาย 2559 
8.1 สํานักงานอธิการบดมีีคะแนนการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน คะแนน 3.51 ข้ึนไป 

คะแนนระดับด ี
8.2 หนวยงานระดับกองของสํานักงานอธิการบดี บรรลุเปาประสงค

และตัวช้ีวัดของหนวยงาน 

ไมนอยกวา รอยละ 85ของตัวช้ีวัด
ท้ังหมดในหนวยงานระดับกอง 
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1.3 แผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบด ี
 

การบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี เปนการบริหารที่ดําเนินการภายใตกรอบของระเบียบกฎหมายและ
การควบคุมตรวจสอบกอนการดําเนินการ ซึ่งมีกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษร และมีการจัดโครงสรางองคกรแบบ
ลําดับชั้น ชวยใหการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดีปลอดจากระบบอุปถัมภ รวมทั้งจะชวยใหบุคลากรปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการมีสมมุติฐานขางตน กอใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานและมี
การเลือกปฏิบัติในบางเร่ือง ทําใหไมสามารถสนองตอบตอปญหาและความตองการของผูรับบริการไดทันตอเหตุการณ 
อีกทั้งการเพิ่มอัตรากําลังและการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการขยายองคกรที่ใหญข้ึน ดังนั้นวิธีการบริหารจึงจําเปนตองใช
เทคนิควิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดีสํานักงานอธิการบดี จึงนําเทคนิควิธีการวางแผนกลยุทธมาใชในการ
บริหารงานของสํานักงานอธิการบด ีซึ่งมีข้ันตอนการวางแผนดังนี้ 

1.  ศึกษาจุดแข็ง และจุดออนของสํานักงาน โดยวิธีระดมความคิดของบุคลากรทุกฝายของสํานักงาน 
2.  กําหนดปรัชญา หรือคานิยมรวมกัน (Philosophy หรือ Shared Vales) คือ“มุงมั่นใหบริการ พัฒนางาน

ใหมีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย” 
3.  กําหนดวิสัยทัศน (Vision) ซึ่งเปนการเนนความคาดหวังในอนาคตที่ตองการของสํานักงาน โดยเนนความ

เปนเลิศในการเปนหนวยงานกลางในทุก ๆดาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งการ
ประสานงานการพัฒนา การใหบริการของบุคลากรใหไดผลเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  กําหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission) ซึ่งเปนการกําหนดทิศทางและขอบเขตของสํานักงานอธิการบดี 
ใหสอดคลองกับกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยเชน จัดบุคลากรภูมิสถาปตย สาธารณูปโภค และทรัพยากร เปนตน 

5.  กําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมาย (Objectives) ใหสอดรับกับภารกิจของสํานักงาน 
6.  กําหนดกลยุทธ (Strategies) ซึ่งเปนการกําหนดเทคนิควิธีตาง ๆ เพื่อที่จะทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค

หรือเปาหมายที่ไดกําหนดไว สํานักงานอธิการบดีจึงมีกลยุทธเก่ียวกับดานการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษามุงสู การพัฒนาและการใหบริการ เชนใหการจัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาโดยเนนการบริหารจัดการ 
การพัฒนาบุคลากรและการใชเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน เปนตน ซึ่งตองสราง
มาตรการตาง ๆมารองรับเพื่อใหกลยุทธนั้นสัมฤทธิ์ผล 

7.  นํากลยุทธไปวางแผนปฏิบัติการ โดยการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ (แผนปฏิบัติการ) เปนรายป ภายใต 
กลยุทธและมาตรการที่กําหนดไว 

8.  กําหนดกลไกในการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งโดยแผนกลยุทธใน
การปฏิบัติงาน ไดมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี (ฝายเลขานุการ ฝายธุรการ ฝายการ
เจาหนาที่ ฝายการเงิน ฝายพัสดุ ฯลฯ) และมีการเชื่อมโยงกับองคประกอบดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับมาตรฐาน
ความสําเร็จของการบริหารงานของสํานักงานอธิการบด ีแนวโนมสําคัญประการหนึ่ง คือ การวางแผนกลยุทธสําหรับการ
บริหารองคกรแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting System) 

กลยุทธ 
1. จัดงบประมาณบริหารจัดการภายในสํานักงาน และมหาวิทยาลยั เชน จัดหาวัสดุอุปกรณ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอแกการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. จัดทําคูมือปฏิบัตงิานของแตละฝาย 
3. มีการรายงานผลการปฏิบัตงิาน อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
4. ประชุมหัวหนาหนวยงานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
5. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
6. จัดทําแผนปฏิบัติการ 
7. เผยแพรขอมูลขาวสารในสื่อตางๆ 
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8. จัดทําแผนประเมินผลการปฏิบตัิงานของหนวยงานในสาํนักงาน เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มข้ึน 

9. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 
 
1.4 วัตถุประสงคและเปาหมายในมิติการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบด ี

วัตถุประสงคในมิติของการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี 
วัตถุประสงคของสํานักงานอธิการบดี คือ การใหบริการแกบุคลากรและหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย การพัฒนางาน การพัฒนาบุคลากร 
เพื่อนําไปสูการทํางานอยางมีระบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่สํานักงานอธิการบดีไดตระหนักและพยายาม
ดําเนินการใหดีที่สุด 

 
เปาหมายในมิติของการปฏิบตังิานของสํานักงานอธิการบด ี

สํานักงานอธิการบด ีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการบริหารงานและการ
บริการ สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการไดโดย    ยึดหลัก 
ประหยัด ประโยชน ประสิทธิภาพ และประทับใจ เพื่อสามารถบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหมากที่สุด 
 
1.5 โครงสรางหนวยงานในปจจุบันของสํานักงานอธิการบด ี

 

☞กองกลาง แบงออกเปน 4 หนวยงาน ดังนี้ 
1.1 หนวยงานบริหารทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานเลขานุการ งาน

ยานพาหนะ งานสวัสดิการ งานการประชุม และงานนิติการ 
1.2 หนวยงานการเงินและพัสดุ ประกอบดวย งานการเงิน และงานพัสดุ 
1.3 หนวยงานอาคารสถานที่ ประกอบดวย งานอาคารสถานที่ งานสวน และงานรักษาความ

ปลอดภัย 
1.4 หนวยงานประชาสัมพันธ ประกอบดวย งานธุรการ งานภาพนิ่ง/งานสื่อมวลชนงานศิลปกรรม

และสื่อโฆษณา งาน OPERATOR/งานประชาสัมพันธสวนหนา 
 

☞ กองนโยบายและแผน แบงออกเปน 4 หนวยงาน ดังนี้ 
1.1 หนวยงานบริหารทั่วไป ประกอบดวย งานอํานวยการทั่วไป การประกันคุณภาพการจัดทําระบบ

ขอมูลสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการเผยแพรขอมูล 

1.2 หนวยงานวิเคราะหแผนและติดตามประเมินผล ประกอบดวย งานวิเคราะหและงาน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย งานจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ การดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการรายงานผลการดําเนินงานประจําป 

1.3 หนวยงานวิเคราะหงบประมาณ ประกอบดวย งานการวิเคราะหและจัดทํางบประมาณการ
จัดทํางบรายได การควบคุมและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

1.4 หนวยงานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ ประกอบดวย การประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การวิเคราะหขอมูลและจัดทําสารสนเทศ การดําเนินการพัฒนาและฝกอบรม
งานดานการประกันคุณภาพ 
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☞ กองพัฒนานักศึกษา แบงออกเปน 4 หนวยงาน ดังนี้ 
1.1 หนวยงานบริหารทั่วไป ประกอบดวยการอํานวยการทั่วไป การเงินและพัสดุ วางแผนและ

งบประมาณ การประกันคุณภาพหนวยงาน การดูแลรักษาอาคารสถานที่ดานกีฬา 
1.2 หนวยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประกอบดวย งานใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การ

ใหบริการสารสนเทศและฝกอบรมแกนักศึกษา การแนะแนวการศึกษาสัญญา บริการจัดหางานประสานงานศิษยเกา 
1.3 หนวยงานสงเสริมนักศึกษา ประกอบดวย งานสงเสริมวินัยและความประพฤติ การจัดโครงการ

พิเศษนักศึกษาสัมพันธ การสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา งานบริการ
วิชาการ การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ กองทุนและชมรมตางๆ 

1.4 หนวยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประกอบดวย งานประกันอุบัติเหตุ งานนักศึกษาวิชา
ทหาร การบริการหอพัก การบริการองทุนกูยืม การบริการดานสุขภาพอนามัย การควบคุมดูแลอาหารและ
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย การใหการศึกษาดานเวชศึกษาปองกัน 

 

1.6 โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี 
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1.7 ลักษณะงานของสํานักงานอธิการบดี 
หนาที่ความรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 
1.8 
ขอมู
ล
พ้ืนฐ
าน
ของ
สํานั
กงา
น
อธิก
ารบ

ดี 
 
1.8.1 จํานวนบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี* 

หนวยงาน ขาราชการ 
ลูกจาง 
ประจํา 

พนง. 
ราชการ 

พนง. 
มหาวิทยาลยั 

พนง.มหาวิทยาลัย 
ลักษณะช่ัวคราว 

จนท.ประจํา 
ตามสญัญาจาง 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

กองกลาง 2 14 7 30 6 1 53 113 
กองนโยบายฯ 1 0 1+1* 4+3**+3*** 1 0 0 14 
กองพัฒนานักศึกษา 0 2 1 6 1 1 1 12 

รวม 3 16 10 46 8 2 54 139 

ณ วันท่ี 4 มกราคม 2559    *สํานักมาตรฐานฯ 1 คน ** ศูนยคอมพิวเตอร 3 คน *** สํานักมาตรฐานฯ 3 คน 
 

1.8.2 สถานท่ีตั้งหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
หนวยงาน สถานที่ตั้ง 

1. งานธุรการ ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร สํานักงานอธิการบด ี
2. งานการเจาหนาที ่ ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร สํานักงานอธิการบด ี
3. งานเลขานุการ ชั้น 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร สํานักงานอธิการบด ี
4. งานยานพาหนะ ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร สํานักงานอธิการบด ี
5. งานการเงนิ     ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร หองการเงิน 
6. งานพสัดุ    ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร หองพัสด ุ
7. งานนิติการ ชั้น 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร หองฝายกฎหมาย 
8. งานอาคารสถานที่/งานสวน ชั้น 1 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร หองฝายอาคารสถานที ่
9. งานสวัสดิการ   ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร สํานักงานอธิการบด ี
10. งานประชาสัมพนัธ    ชั้น 1 อาคารเรียน 1  คณะวิทยาการจัดการ 
11. งานการประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร สํานักงานอธิการบด ี
12. งานรักษาความปลอดภัย   ชั้น 1 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร หนาฝายอาคารสถานที ่

1. วางแผนและจัดระบบงานของสาํนักงานอธิการบด ี
2. ควบคุมและนิเทศงานสํานักงานอธิการบดีใหเปนไปตามแผนและนโยบายของมหาวทิยาลัย 
3. จัดอัตรากําลังเจาหนาที่และบริหารงานบุคลากรในสาํนักงานอธิการบด ี
4. จัดเสนอหนังสือราชการและบันทึกขอความตาง ๆ ตออธิการบดีเพื่อลงนาม 
5. จัดทําโครงการและประมาณการจัดซื้อ/จาง วัสดุครุภัณฑตาง ๆ ของสํานักงานอธิการบด ี
6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานอธิการบดีตลอดจนติดตามผลงานและ  

ประเมินผลงานตาง ๆ ในสํานักงานอธิการบด ี
7. ติดตอประสานงานและใหความชวยเหลือรวมมือกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
8. ติดตอและประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ภายนอกมหาวิทยาลยั 
9. ประชาสัมพนัธงานสวนรวมของมหาวิทยาลยั 
10 ใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับสวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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1.9 งบประมาณ 2559 
 

ประเภทงบ จํานวนเงิน 

☞ เงินงบประมาณแผนดิน 499,616,300 

☞ เงินนอกงบประมาณ บ.กศ. 122,078,000 

☞ เงินนอกงบประมาณ กศ.ปช. 110,171,900 

รวมทั้งสิ้น 731,866,300 

         ณ 4-1-2559 
 
1.10 อาคารสถานท่ี ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี 
 

 1. อาคารเรียน 15 หลัง 
      2. หองประชุม  6 หอง 
      3. หอประชุม   2 หลัง 
      4. ระบบโทรศัพท 
         4.1 เลขหมายภายในสถาบัน   150 เลขหมาย 
         4.2 เลขหมายภายนอก         103 เลขหมาย 
      5. บานพักอาจารย ขาราชการ พนักงานฯ  206 หนวย 

   6. โรงอาหาร  1 หลัง     
   7. บริเวณสนาม อาคาร และสวนทั้งหมด 
    8. ไฟฟา 
    9. ประปา 
   10. สวนอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือความดูแลของคณะ/ 
         สาํนัก 
 

 
1.11 นโยบายการพัฒนาบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดี 
 

1. มุงเนนประสิทธิภาพและความเปนธรรมในการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี จะสงเสริม พัฒนาบุคลากรให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและธํารงรักษาบุคลากรดังกลาวไว การบริหารงานโดยใชภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ 

2. จัดระบบบริหารบุคลากรใหมีความสามารถในการแขงขันการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
อธิการบดี มุงเนนใหบุคลากรมีขีดความสามารถสูงข้ึน โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน มีระบบเครือขาย 
การจัดระบบการบริหารงานตางๆ ของตนเองใหลดข้ันตอน มีคูมือการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถตามสาขาวิชาชีพ 

3. สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรไดรับความสะดวกและมีความสุขในการปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบด ี
สนับสนุนสงเสริมใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภูมิสถาปตยในรมร่ืน สวยงาม การสราง
ความสัมพันธที่ดี ในกลุมบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ การดูแลรักษาสุขภาพจิต-กายใหสมบูรณ 
แข็งแรง การสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
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บทที ่2 
ระบบและกลไกการจัดการความรู 

 
2.1 ความเปนมา 

สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ถือนโยบายการจัดการความรูเปนหลักการที่จะทําให
บุคลากรของหนวยงานไดนําความรูที่มีอยูในตัวบุคคล หรือความรูที่อยูในรูปของเอกสาร เทคโนโลยี หรือสื่อตางๆ มา
ถายทอดใหบุคคลอ่ืนๆ และทําใหเกิดแหลงการเรียนรู หรือเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันเพื่อใหบุคลากรในองคกร
สามารถนําความรูมาพัฒนางานและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนเองใหดียิ่งข้ึน การจัดการความรูของ
สํานักงานอธิการบดี มีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลและนโยบายการจัดการศึกษา 2558  ลงสูหนวยงาน ดังแผนภาพ
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 3 

แนวทางการสรางสังคมแหงการเรยีนรู/สังคมแหงความรู 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

การประกันคณุภาพภายใน  

ภายใตตัวบงช้ีตาม องคประกอบคณุภาพท่ี 5 

องคประกอบการบรหิารจดัการ 

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับ 

ติดตาม ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของสถาบันในปการศึกษา 2558 

สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเรงพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน มากกวาการขยายเชิงปริมาณ 
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2.2 ความหมายและความสําคัญของการจัดการความรู 
2.2.1 ความหมาย 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดใหความหมายวา การจัดการความรูใน
องคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 

- ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือ
ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคร้ัง จึงเรียกวาเปนความรู
แบบนามธรรม 

- ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางคร้ังเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

 
2.2.2 ความสําคัญของการจัดการความรู 

กระบวนการจัดการความรู จะมีความสําคัญและมีประโยชนตอผูบริหาร บุคลากรทุกระดับในองคกร
และยังมีประโยชนตอความอยูรอดและอยูอยางมั่นคงขององคการ ดังนี้ 

- องคการและสมาชิกทุกคน สามารถนําความรูที่มีการดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูแลว
มาชวยในการปฏิบัติงานแตละงานขององคกรใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะอยูตางหนวยงาน 

- ชวยใหฝายบริหารเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของทุกฝาย รวมทั้งวิธีการทํางานที่ตรงกับ
ความเขาใจของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

- ชวยใหการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆขององคการ ถูกนํามารวมมือกันแกไขไดอยางงายดายโดย
การบูรณาการความรู และจะไดคนพบแนวปฏิบัติที่ไดผล กระบวนการจัดการความรูจะนําไปสูการเผยแพรความรูเพื่อ
นําไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว 

- กระบวนการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหผูบริหารหรือบุคลากรในองคการสามารถ
พัฒนา หรือสรางนวัตกรรมใหมๆ 

 
 สรุป การจัดการความรูหรือที่เรียกยอ วา KM คือ เคร่ืองมือเพื่อใชในการบรรลุเปาหมายอยางนอย 3 ประการ
ไปพรอมๆกัน คือ 
   บรรลุเปาหมายของงาน 
   บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
   บรรลุเปาหมายในการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
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2.3 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  ขอมูลภาพจาก 0กองวิทยาการ กรมชางโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 
 

2.4 ระบบและกลไกการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
2.4.1 ระบบการจัดการความรู 

การจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงนํา
ทฤษฎีระบบ (System) มาเปนตัวกําหนดกระบวนการเพื่อจัดทําระบบการจัดการความรู ประกอบดวย ตัวปอน 
(Input)กระบวนการ (Process) และผลลัพธหรือผลกระทบ(Output/Impact) และใชวงจรเดมมิ่ง (Demming Cycle) 
: ซ่ึงเปนเคร่ืองมือทางการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 
ประกอบดวยกระบวนการ วางแผน Plan (P) หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค และตั้งเปาหมาย กําหนดข้ันตอน
วิธีการ และระยะเวลา จดัสรรทรัพยากรที่จําเปนทั้งในดานบุคคล เคร่ืองมืองบประมาณการดําเนินงาน Do (D) คือ การ
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว Check (C) การตรวจสอบติดตามวาเปนไปตามแผนหรือไม อยางไร Act/Action (A) 
หมายถึง ดําเนินการใหเหมาะสม หากการปฏิบัติเปนที่นาพอใจ ก็จัดใหเปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป 
หากการปฏิบัติมีขอควรปรับปรุง ใหกําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป ซึ่งจะเปนวงจรตอเนื่องกันดังภาพตอไปนี้ 
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2.4.2 ข้ันตอนการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
1. แตงตั้งคณะดาํเนินงานจัดการความรูสํานักงานอธิการบด ี ประจําปการศึกษา 2558 
2. ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของเพื่อระบุความรู คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บความรู  

การเผยแพรการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
3. กรรมการดําเนินงาน จัดทาํ (ราง) แผนจัดการความรู ของปการศึกษา 2558 
4. นําเสนอ (ราง) แผนจัดการความรูตอคณะกรรมการจัดการความรู เพื่อเห็นชอบ 
5. จัดทําเว็บไซต เอกสารเผยแพรความรู และเพิ่มชองทางการเผยแพรความรู 
6. ดําเนินงานตามแผนจัดการความรู 
7. ผูรับผิดชอบตามคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู รายงานผลการดําเนินงานตอ

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ีในรอบ 9 และ 12 เดือน 
8. นําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหและจัดทําแผนจัดการความรูในปงบประมาณตอไป 
9. รับการตรวจประเมินการจัดการความรูจากหนวยงานอ่ืน เชน การตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน 

ลงมือทํา 

ติดตาม
ตรวจสอบ 

แกไข
ขอบกพรอง 
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คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดี /รองอธิการบดี) 

2.4.3 กลไกการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
เพื่อใหการติดตามการดําเนินงานจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี มีระบบกลไกการติดตามโดย

คณะบุคคลและมีการจัดสรรทรัพยากร การจัดโครงการที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย 
สํานักงานอธิการบด ีจึงกําหนดโครงสรางการบริหารการจัดการความรูดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

2.4.4 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู 
 

2.4.4.1 ประธาน CKO (Chief Knowledge Officer)   มีหนาที่ ดังนี ้

- ใหการสนับสนุนดานตางๆ ของการจัดการความรู (KM) 
- ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมประชุมเพื่อการตัดสนิใจแกคณะทํางาน 
 

2.4.4.2 คณะที่ปรึกษา มีหนาที่ ดังนี ้

- ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนนิการและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนกับคณะทาํงาน 
 

2.4.4.3 คณะกรรมการทบทวนแผนและจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักงาน    
          อธิการบดี  มีหนาที ่ดังนี ้

- จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรในระดับภาพรวมของสํานักงานอธิการบดีเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการที่เก่ียวของ 

- จัดทํารูปเลมและเผยแพรแผนการจัดการความรู ฉบับสมบูรณ ทั้งเปนเอกสารและทางสื่อ
ออนไลน 

 
 

คณะกรรมการตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
หรือ คณะกรรมการประจํา 

สวนราชการของ สํานักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการจัดการความรู() 
ของ 

สํานักงานอธิการบดี  
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2.4.4.4 คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี   
มีหนาที ่ดังนี ้
- รายงานผลการดําเนนิงานและความคืบหนาตอคณะกรรมการฯ 

- ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข 
- ประสานงานกับคณะทีป่รึกษาและคณะทีมงาน 

 
2.4.4.5 คณะทํางานจัดการความรู KM ระดับกอง มีหนาที ่ดังนี ้

- ดําเนินการตามแผนงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานความคืบหนาของงานในสวนที่รับผิดชอบ 
- เปน “แบบอยางที่ด”ี ในเร่ืองการจัดการความรู 
- เปน Master Trainer ดานการจัดการความรูของหนวยงานระดับกอง 

 
2.4.4.6 กรรมการและเลขานุการ  มีหนาที่ ดังนี ้

- นัดประชุมคณะทาํงานและทํารายงานการประชุม 
- รวบรวมรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะทาํงานและหัวหนา 

 

2.5 การจัดทําแผนจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
2.5.1 ที่มาของแผนจัดการความรู 

(1) ศึกษาปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยโดยนํามาเชื่อมกับ
การจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่จะดําเนินการจัดการความรู 

 
ปรัชญา  

           “ ” วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถ่ินพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี

 
วิสัยทัศน (Vision) 

           “มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปน

” สถาบนัอุดมศึกษาชัน้นาํเพื่อพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย
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ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับสํานักงานอธิการบดี มีดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน 
 (หมายเหตุ * ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ 2559) 
จากประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ขอ สํานักงานอธิการบดีเลือกเพียง 1 ยุทธศาสตรมาดําเนินการจัดการความรู 

คือ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน 
แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หนา 17 
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บทที ่3 
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคกร  

ในประเด็นการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศึกษา 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรูเรื่องการจัดการความรูเปนอยางดีและเปนวิทยากรกระบวนการ 
2. มีความพรอมในเรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือ สารสนเทศและบุคลากรทางดาน IT 

 3. คณะกรรมการประจําหนวยงานมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมุงม่ันในการพัฒนาสํานักงาน
อธิการบดีและติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 
 4. เปนแหลงความรูทางดานวิชาการ มีความรูท้ังประเภท Explicit Knowledge และประเภท Tacit 
Knowledge 
 5. มีนโยบายท่ีสงเสริม และ สนับสนุน กระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 
 

จุดออน  (Weakness) 
1. การบริหารจัดการในภาพรวมไมไดเนนเรื่องการจัดการความรูใหควบคูกับงานท่ีปฏิบัติ 
2. บุคลากรบางสวนยังไมพรอมท่ีจะเริ่มตนใหม 
3. บุคลากรขาดความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการจัดการความรู 
4. การนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการและความรูมีอยูนอยมากเม่ือเทียบสัดสวนกับจํานวน

หนวยงาน หรือ งานท่ีตองปฏิบัติ 
5. บุคลากรมุงการปฏิบัติงานตามหนาท่ี จนทําใหมีเวลาในการดําเนินงานจัดการความรูนอย 

 
โอกาส  (Opportunities) 

1. วิทยาการทางดานเทคโนโลยีกาวหนาสามารถเขาถึงระบบและเครือขายทางเทคโนโลยีไดสะดวก 
2. หนวยงานภายนอกและหนวยงานเครือขายของมหาวิทยาลัย ใหความสนใจใชบริการและใหความ

รวมมือใชบริการของสํานักงานอธิการบดี โดยการเขาสืบคนขอมูล 
3. เปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของหนวยงานทุกหนวยงานในประเทศ และมีวิทยากรท่ีมีความรู

มากมาย 
4. มีแหลงศึกษาเรียนรูเก่ียวกับการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยหลายแหง 
5. รัฐบาลมีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรูในสวนราชการตาง 

 
ภัยคุกคาม  (Threats) 

1. คานิยมของสังคมในการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนไปเนนความสบายและไมยุงยาก  
2. การไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐอยางตอเนื่องและเพียงพอเฉพาะดาน 
3. มีการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการใชไมคุมคา 
4. การเมืองขาดเสถียรภาพ ทําใหนโยบายไมชัดเจน เชน เปลี่ยนผูนําบอย เปลี่ยนนโยบาย          

ความตอเนื่อง 
5. การเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการจัดการความรูอาจทําใหการเริ่มตนใหมเกิดความสับสน 
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SO (จุดแข็งและโอกาส) 
+ มีบุคลากรท่ีมีความรูเรื่องการจดัการความรูเปนอยางดีและเปนวิทยากร
กระบวนการ 

1.00 วิทยาการทางดานเทคโนโลยีกาวหนาสามารถเขาถึงระบบและเครอืขายทาง
เทคโนโลยีไดสะดวก 

0.40 

+ มีความพรอมในเรื่องเทคโนโลย ีเครื่องมือ สารสนเทศและบุคลากรทางดาน IT 0.40 หนวยงานภายนอกและหนวยงานเครือขายของมหาวิทยาลัย ใหความสนใจใช
บริการและใหความรวมมือใชบริการของมหาวิทยาลยั โดยการเขาสบืคนขอมูล 

0.60 

+ คณะกรรมการประจําหนวยงานมีผูทรงคณุวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ และมุงมั่นใน
การพัฒนาสํานักงานอธิการบดีและติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงาน
อธิการบด ี

0.15 เปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของหนวยงานทุกหนวยงานในประเทศ และมีวิทยากรท่ี
มีความรูมากมาย 

0.80 

+ เปนแหลงความรูทางดานวิชาการ มีความรูท้ังประเภท Explicit Knowledge 
และประเภท Tacit Knowledge 

1.00 มีแหลงศึกษาเรียนรูเก่ียวกับการจดัการความรูในมหาวิทยาลัยหลายแหง 1.25 

+ มีนโยบายท่ีสงเสริม และ สนับสนุน กระบวนการจดัการความรูของมหาวิทยาลัย
อยางเปนรูปธรรม 

0.60 รัฐบาลมีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานจดัการความรูในสวนราชการตาง 0.15 

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

 
 

ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม) 
+ มีบุคลากรท่ีมีความรูเรื่องการจดัการความรูเปนอยางดีและเปนวิทยากร
กระบวนการ 

1.00 คานิยมของสังคมในการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนไปเนนความสบายและไมยุงยาก 0.20 

+ มีความพรอมในเรื่องเทคโนโลย ีเครื่องมือ สารสนเทศและบุคลากรทางดาน IT 0.40 การไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐอยางตอเน่ืองและเพียงพอเฉพาะ
ดาน 

0.30 

+ คณะกรรมการประจําหนวยงานมีผูทรงคณุวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ และมุงมั่นในการ
พัฒนาสํานักงานอธิการบดีและตดิตามผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบด ี

0.15 มีการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการใชไมคุมคา 0.45 

+ เปนแหลงความรูทางดานวิชาการ มีความรูท้ังประเภท Explicit Knowledge และ
ประเภท Tacit Knowledge 

1.00 การเมืองขาดเสถียรภาพ ทําใหนโยบายไมชัดเจน เชน เปลี่ยนผูนําบอย เปลี่ยน
นโยบาย ความตอเน่ือง 

1.00 

+ มีนโยบายท่ีสงเสริม และ สนับสนุน กระบวนการจดัการความรูของมหาวิทยาลัย
อยางเปนรูปธรรม 

0.60 การเปลีย่นแปลงเทคนิควิธีการจัดการความรูอาจทําใหการเริ่มตนใหมเกิดความสับสน 1.25 

รวม 3.15 เฉลี่ย=0.63 รวม 3.20 เฉลี่ย=0.64 
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WO (จุดออนและโอกาส) 
การบริหารจัดการในภาพรวมไมไดเนนเรื่องการจัดการความรูใหควบคูกับงานท่ี
ปฏิบัติ 

0.60 วิทยาการทางดานเทคโนโลยีกาวหนาสามารถเขาถึงระบบและเครอืขายทาง
เทคโนโลยีไดสะดวก 

0.40 

บุคลากรบางสวนยังไมพรอมท่ีจะเริ่มตนใหม 1.25 หนวยงานภายนอกและหนวยงานเครือขายของมหาวิทยาลัย ใหความสนใจใชบริการ
และใหความรวมมือใชบริการของมหาวิทยาลยั โดยการเขาสืบคนขอมูล 

0.60 

บุคลากรขาดความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการจัดการความรู 0.80 เปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของหนวยงานทุกหนวยงานในประเทศ และมีวิทยากรท่ีมี
ความรูมากมาย 

0.80 

การนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการและความรูมีอยูนอยมากเมื่อเทียบ
สดัสวนกับจํานวนหนวยงาน หรือ งานท่ีตองปฏิบัติ 

0.40 มีแหลงศึกษาเรียนรูเก่ียวกับการจดัการความรูในมหาวิทยาลัยหลายแหง 1.25 

บุคลากรมุงการปฏิบัติงานในหนาท่ี จนทําใหมีเวลาในการดําเนินงานจัดการความรู
นอย 

0.15 รัฐบาลมีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานจดัการความรูในสวนราชการตาง 0.15 

รวม 3.20 เฉลี่ย=0.64 รวม=3.20 เฉลี่ย=0.64 

 
 
WT (จุดออนและภัยคุกคาม) 

การบริหารจัดการในภาพรวมไมไดเนนเรื่องการจัดการความรูใหควบคูกับงานท่ี
ปฏิบัติ 

0.60 คานิยมของสังคมในการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนไปเนนความสบายและไมยุงยาก 0.20 

บุคลากรบางสวนยังไมพรอมท่ีจะเริ่มตนใหม 1.25 การไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐอยางตอเน่ืองและเพียงพอเฉพาะ
ดาน 

0.30 

บุคลากรขาดความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการจัดการความรู 0.80 มีการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการใชไมคุมคา 0.45 
การนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการและความรูมีอยูนอยมากเมื่อเทียบ
สัดสวนกับจํานวนหนวยงาน หรือ งานท่ีตองปฏิบัติ 

0.40 การเมืองขาดเสถียรภาพ ทําใหนโยบายไมชัดเจน เชน เปลี่ยนผูนําบอย เปลี่ยน
นโยบาย ความตอเน่ือง 

1.00 

บุคลากรมุงการปฏิบัติงานในหนาท่ี จนทําใหมีเวลาในการดําเนินงานจัดการความรู
นอย 

0.15 การเปลีย่นแปลงเทคนิควิธีการจัดการความรูอาจทําใหการเริ่มตนใหมเกิดความสับสน 1.25 

รวม 3.20 เฉลี่ย=0.64 รวม 3.20 เฉลี่ย= 0.64 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหทบทวนเพ่ือระบุเปาหมายการจัดการความรู  

สํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศึกษา 2558  
................................................................................................................................................................ 

 

 4.1 ขอบเขตการจัดการความรู(KM Focus Area) (ขอบเขตและขอบเขตยอยท่ีนําเขาพิจารณา) 
 ขอบเขต การจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ที่สนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร (มหาวิทยาลยั) 
 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ขอบเขตที่ 1 กลยุทธ 2.4 เสริมสรางความตระหนักรูในวัฒนธรรมการทางานเพื่อองคกร สรางวิสัยทัศนรวม

ใหแกอาจารย บุคลากรและพฒันาทีมผูนาการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย 
ขอบเขตที่ 2 กลยุทธ 2.5 พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ 

นวัตกรรมและการสงเสริมใหบุคลากรผูมีความสามารถไดแสดงความสามารถ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  บริหารและพัฒนาสถาบัน (ของมหาวิทยาลัย) 
ขอบเขตที่ 3 กลยุทธ 4.3 พัฒนามาตรฐาน ยกระดบัคุณภาพงานบริการทั้งหมดใหเปนที่เชือ่มั่นยอมรับของผู

มาติดตอ 
 

แนวทางในการตัดสนิใจเลือก ขอบเขต KM ของสํานักงานอธิการบด ี

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต  
KM ที่ 1* 

ขอบเขต  
KM ที ่2** 

ขอบเขต KM 
ที่ 3*** 

1. สอดคลองกับเปาหมาย(หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน ประเดน็
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5 6 6 

2. สอดคลองกับเปาหมาย(หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน ประเดน็
ยุทธศาสตรของหนวยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

5 6 6 

3. ปรับปรุงแลวเห็นไดชดัเจน (เปนรูปธรรม) 5 6 6 
4. มีโอกาสทําไดสาํเร็จสูง 5 6 6 
5. ความรูที่เปนความสามารถหลัก,Best Practices ,Innovation   

ของหนวยงาน 
5 5 6 

6. ตองทําเพราะบุคลากรสวนใหญในสํานักงานฯ ตองการ 5 5 5 
7. ผูบริหารใหการสนับสนนุ 6 6 6 
8. เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน 6 6 6 
9. สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในอนาคต 5 5 6 

รวมคะแนน 47 51 53 
ลําดับคะแนนที่ได 3 2 1 

หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 

 
 ผลการลงคะแนนเลือก ขอบเขต KM หลัก ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ         

ในพระบรมราชปูถัมภ  (เรียงตามลําดับคะแนนของขอบเขตที่ไดคะแนนมากสุดไปหานอยสุด) 
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   คะแนนลําดับที่ 1.  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน 
ขอบเขตที่  3 กลยุทธ กลยุทธ 4.3 พัฒนามาตรฐาน ยกระดบัคุณภาพงานบริการทั้งหมดใหเปนที่เชื่อมั่นยอมรับ

ของผูมาติดตอ 
   คะแนนลําดับที่ 2.  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

           ขอบเขตที่ 2  กลยุทธ 2.5 พัฒนาชุมชนนักปฏิบตัิ ชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ 
นวัตกรรมและการสงเสริมใหบุคลากรผูมีความสามารถไดแสดงความสามารถ    
              คะแนนลําดับที่ 3.  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขอบเขตที่  1 กลยุทธ 2.4 เสริมสรางความตระหนักรูในวัฒนธรรมการทํางานเพื่อองคกร สรางวิสัยทัศนรวม
ใหแกอาจารย บุคลากรและพฒันาทีมผูนาการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย 

           
สรุปการคัดเลือกขอบเขตหลัก 
          คณะกรรมการมีความเห็นตรงกันใหเลือกขอบเขตที ่3 เปนขอบเขตหลักที่จะเลือกดําเนินการในการ
จัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2558 

           4.2 เปาหมาย KM (Desired State) 
  เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในปการศึกษา 2558 
                4.2.1 เปาหมายหลักคือ  
                      4.2.1.1 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานจัดการความรูอยางตอเนื่อง 
                      4.2.1.2 สํานักงานอธิการบดี มีระบบการจัดการความรู ปรากฏเปนรูปธรรมในลําดับ อยางนอยที่สุด 

ปฏิบัติไดตามเกณฑ 4 ประเด็น ใน 5 ประเด็น ของตัวบงชี้ที่ สกอ.กําหนด 
  4.2.2 เปาหมายของตัวบงชี้น้ี 
   มองในมิติหนวยงานสนับสนุน 
        4.2.2.1 นักวิชาการหนวยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวของของหนวยงานเขารวมการประชุม หรือ

คนหาหรือแลกเปลี่ยนความรู (จํานวนไมนอยกวา 15 คน) 
   มองในมิติของงานตามกระบวนงานสนับสนุน 

        4.2.2.2 มีการเก็บ รวบรวมองคความรู / การเผยแพรความรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ
กลุมเปาหมาย จํานวน 3 กอง (กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา) ตามประเด็นความรูที่กําหนดใน
แผนการจัดการความรู (อาจเพิ่มเติมนอกหนวยงานไดหากเปนประโยชน) 

4.3 ตัวช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรมเม่ือโครงการแลวเสร็จ (ส้ินปการศึกษา 2558) 
                 4.3.1 สํานักงานอธิการบดี มีองคความรูที่ไดรับรวบรวมจากบุคลากรเปาหมายไมนอยกวา1เร่ือง 
                 4.3.2 สํานักงานอธิการบดี มีโครงการประชุม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูไมนอยกวา 2 คร้ังตอป ใหกับ

บุคลากร สายสนับสนุน ของสํานักงานอธิการบดีที่เปนกลุมเปาหมาย 
4.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  (ปการศึกษา 2558) 

  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)เพ่ือใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมายKM  
       ท่ีเลือกดําเนินการสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร  คือ 

     4.4.1 ผูบริหารเห็นความสําคัญ และทําการสนับสนุน KM Team ทุกดาน 
     4.4.2 มีการอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการตามท่ีขออนุมัติในแผน 
     4.4.3 ผูบริหารหนวยงานตางๆ เห็นความสําคัญและเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
          4.4.4 คณะกรรมการประจําหนวยงาน ติดตามและผลักดันใหการดําเนินงานรุดหนา
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บทที ่5 
แผนการจัดการความรูของ สํานักงานอธิการบดี 
5.1 แผนการจัดการความรูของ สํานักงานอธิการบดี 

มิถุนายน 2558 - พฤษภาคม 2559 (ปการศึกษา2558)  

ชื่อสํานัก/กอง : สํานักงานอธิการบด ี

ประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 บริหารและพัฒนาสถาบนั 

องคความรูที่จําเปน (K) : หลักการวิเคราะหและประเมนิคางานเพื่อกําหนดตาํแหนงชาํนาญการ ประเภทตําแหนงวชิาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง :  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลพัธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง 
: เกิดความสําเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตัวบงชีท้ี่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   (สกอ.) กําหนด 

เปาหมายของตัวบงชี้น้ี  

มองในมิติหนวยงานสนับสนุน : 1.นักวิชาการหนวยงานหรือบคุลากรที่เก่ียวของของหนวยงานเขารวมการประชุม หรือคนหาหรือแลกเปลี่ยนความรู (จาํนวนไมนอยกวา 15 คน) 

มองในมิติของงานตามกระบวนงานสนับสนุน 
: 2.มีการเก็บ รวบรวมองคความรู / การเผยแพรความรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับกลุมเปาหมาย ใน 3กอง  
    โดยเปนไปตามประเดน็ความรูที่กําหนดในแผนการจัดการความรู 

      

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
หมายเหตุ 

1. การบงชี้ความรู  

ต.ค.58 

-ม.ค.59 

รอยละของจํานวน 

กรรมการkm 

ที่เขารวมประชุม 

 

รอยละ 90 

กรรมการkm 

ตามคําสัง่

มหาวิทยาลยั 

KM Team 

สํานัก/กอง 

เอกสาร 

อุปกรณในการ

ประชุม 

 

 1.1 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดความรู

ที่ตองมี ไดแก  

(ระบุ องคความรูยอย) 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
หมายเหตุ 

2. การสรางและแสวงหาความรู  

จํานวนความรู 
ที่รวบรวมได 

หนวยงาน 
ละ 1 เร่ือง 
(3เร่ืองยอย) 

บุคลากรของ
หนวยงานที ่
ผบ.คัดเลือก 

KM Team 
สํานัก/กอง 

ฐานความรู  
 2.1 รวบรวมองคความรูที่จําเปน  

(โดยการหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต ตํารา งานวิจัยที่
เก่ียวของ ประสบการณตรงของผูปฏิบัติงาน หรือ
จากแหลงอ่ืน) 

ม.ค.-ก.พ.59 

 2.2 เตรียมความรูที่ไดรับเพื่อนําเขาเว็บไซต 
      KM 

ม.ค.-ก.พ.59 เอกสารความรูที่
บุคลากรหนวยงาน

จัดทํา 
 

เอกสาร 3 ชิ้น บุคลากรของ
หนวยงานที ่
ผบ.คัดเลือก 

KM Team 
สํานัก/กอง 

กระดาษ 
คอมฯ 

ปร้ินเตอร 

 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  
    

ม.ค.-มิ.ย.59 จํานวนความรู 
ที่จัดเปนระบบ 

 

1 เร่ือง หนวยงาน 
ระดับกองสนอ. 

KM Team 
สํานัก/กอง 

ฐานขอมูล  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
    ปรับองคความรูใหเขาใจไดงายข้ึนมีเนื้อหา
กระชับชัดเจน เปนมาตรฐาน โดยผูเก่ียวของ
รวมกันพิจารณากลัน่กรองขอมูลองคความรูและ
รวมกันปรับปรุงเนื้อหาใหเปนมาตรฐานสากล 
 

 
ม.ค.-มิ.ย.59 

 
จํานวนความรู 

ที่ปรับปรุง 

 
1 เร่ือง 

 
หนวยงาน 

ระดับกองสนอ. 

 
KM Team 
สํานัก/กอง 

 
ฐานขอมูล 
เอกสาร 

 

5 การเขาถึงความรู        
 5.1 การปรับปรุงและนําความรูลงเว็บไซต 

      การจัดการความรู สํานักงานอธิการบด ี
ม.ค.- ก.ย. 59 จํานวนเร่ือง 

ที่นําลงเว็บไซต KM 
3 เร่ือง หนวยงาน 

ระดับกองสนอ. 
KM Team 
สํานัก/กอง 

เว็บไซต  

 5.2 จัดทําบอรดประชาสัมพนัธ KM  ม.ค.- ก.ย. 59 จํานวนเร่ือง 
ในการจัดทําบอรด 

อยางนอย  
ไตรมาสละ  

1 เร่ือง 

หนวยงาน 
ระดับกองสนอ. 

 

บอรด
ประชาสัมพนัธ 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
หมายเหตุ 

6. การแลกเปลี่ยนความรู        

 6.1 กิจกรรมจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     ระดับสาํนัก/กอง 

มี.ค.- พ.ค.59 จํานวนคร้ัง  อยางนอย  
1 คร้ัง 

บุคลากร 

ที่เก่ียวของ 

KM Team 

สํานัก/กอง 
บุคลากร 

 

   รอยละของจํานวน
กลุมเปาหมายใน 

ทุกกิจกรรม 
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 90 

 
   

 

7. การเรียนรู        

 7.1 ไดรับความรูและนาํความรูที่ไดไปประยุกตใช มี.ค.- พ.ค.59 รอยละของจํานวน
กลุมเปาหมาย 

ที่นําความรูไปประยุกตใช 
 

ไมนอยกวา 
รอยละ 70  บุคลากร 

ที่เก่ียวของ 
KM Team 
สํานัก/กอง 

การประเมินผล 

 

 7.2  การยกยองชมเชยระดับสํานัก/กอง มี.ค.- พ.ค.59 รอยละของจํานวน
กลุมเปาหมาย 

ในข้ันตอนที่ 7.1 

รอยละ 10  
  

 

 
 

ผูทบทวน: ………………………..……………. 
นางสาวกัลยทัศน พราหมณสําราญ 

(ผูอํานวยการกองกลาง) 
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
ผูอนุมัติ   : …………………….…………… 

นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 
(ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
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6.2 ตารางแสดงการจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร(มองในมิติงานตามพันธกิจของหนวยงาน) 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานอธิการบด ี

ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค/วัตถุประสงค 

(Objective) 
ตัวชี้วัด เปาหมายของตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
บริหารและพัฒนาสถาบนั(vru) 
มองในมิตงิานตามพนัธกิจ 
ของสํานักงานอธิการบด ี
พันธกิจที่ 3ปรับปรุง ยกระดับ
คุณภาพงานและบุคลากร พัฒนา
กระบวนการการใหบริการและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน 
(p.1 plan59) 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

16.พัฒนาชุมชนนักปฏิบตัิ ชุมชน
แหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนา
งานตามภารกิจ นวตักรรมและ
การสงเสริมใหบุคลากรผูมี
ความสามารถไดแสดง
ความสามารถ(vru) 
 

1. บุคลากรมีการศึกษาหาขอมูล 
       มีบุคลากรมาแลกเปลี่ยน 
       เรียนรูทั้งความรูที่อยูในตวัคน 
       (Tacit Knowledge) 
       และความรูทีช่ัดแจง  
       (Explicit Knowledge) 

 1.บุคลากรประจําสํานักงานของ 
    หนวยงานภายใตสงักัดสํานัก 
    งานอธิการบดีเขารวม 
    การประชุม หรือคนหาหรือ 
     แลกเปลี่ยนความรู  
    (จํานวนไมนอยกวา 10 คน) 
 

1. : หลักการวิเคราะหและประเมินคา
งานเพื่อกําหนดตาํแหนงประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับชาํนาญการ 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ (ตามมุมมองมิติหนวยงานสนับสนุน) 

- หลักการวิเคราะหและประเมินคางานเพื่อกําหนดตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชพีเฉพาะ ระดับชํานาญการของบุคลากรหนวยงานภายใน 3 กอง ของสํานักงานอธิการบด ี
เหตุผลที่เลือกองคความรู :  
           เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว เปนศูนยกลางการประสานงานดานการบริการ ทรัพยากร ทางการบริหาร ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการขับเคลื่อนงานวชิาการและงานบริการตลอดจน
สนับสนนุการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผูทบทวน: ………………………..……………. 
   นางสาวกัลยทัศน พราหมณสาํราญ 

(ผูอํานวยการกองกลาง) 
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

                                     
                               ผูอนุมัติ   : ……………………………………………. 

นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 
(ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)  

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
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6.3 แผนการติดตามและรายงานผล การจัดการความรูปการศึกษา 2558 
ช่ือหนวยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ          หนวยงานขับเคล่ือน:  งานการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี 
เปาหมายการติดตามประเมินผล: สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินงานจัดการความรูอยางตอเนื่องและมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม: สามารถรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูใหผูมีอํานาจ (กบ.)หรือกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี รับทราบไดไมนอยกวา 2 ครั้ง ตอ ปการศึกษา 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ติดตามผลการ
ดําเนินงานรอบ9,12
เดือนของปงบประมาณ
ของแตละหนวยงาน 

- แตงตั้งกรรมการติดตามและ 
   รายงานผลเบ้ืองตน 
- จัดทําแผนการติดตามและ 
   แผนการรายงานผล 
- จัดทําเอกสารแบบฟอรมในการ 
   ติดตามและรายงานผล 

พฤษภาคม 
 

พฤษภาคม 
 

พฤษภาคม 
 

- แผนการติดตามและ 
   แผนการรายงานผล 
-แบบการติดตามและ 
  แบบรายงานผล 

สามารถติดตามและ
รายงานผลใหผูมี
อํานาจรับทราบ 
อยางสม่ําเสมอ 

- คอมพิวเตอร  
- โครงขายเช่ือมโยง 
   ขอมูล 
- เอกสารแบบฟอรม 
  ในการติดตามและ 
  รายงานผล 

- -ผูบริหารสูงสดุดานการจัดการ 
  ความรู(CKO)  - คณบด ี
- ผูอํานวยการกอง  
– ผูอํานวยการสํานัก 
- หัวหนาหนวยงาน- KM TEAM 

2. รายงานผลการดําเนิน 
งานการจัดการ ความรู
ในรายงานการประกัน 
คุณภาพของหนวยงาน 

- รายงานผลใหผูมีอํานาจของ 
   หนวยงานรับทราบ 
- รายงานผลใหCKO รับทราบ 
-รายงานผลให กบม.รับทราบ 

มิถุนายน 
- 

กันยายน 
 
 

- รายงานท่ี กบ.รบัทราบ สามารถติดตามและ
รายงานผลใหผูมี
อํานาจรับทราบ 
อยางสม่ําเสมอ 

- - ผูอํานวยการกอง  
– ผูอํานวยการสํานัก 
- หัวหนาหนวยงาน 
- KM TEAM 

3. ทบทวนผลการดาํเนินงาน 
เพ่ือจัดทํา แผนการ
จัดการความรูป
การศึกษา2557 

- แตงตั้งกรรมการทบทวน และ
กรรมการจัดทํา แผนการจดัการ
ความรูปการศึกษา 2557 

พฤศจิกายน - เอกสารรายงานผล 
  การทบทวนการ 
  ดําเนินงาน 
 

สามารถเตรียมการ
ในปการศึกษาถัดไป  
 

- -ผูบริหารสูงสดุดานการจัดการ 
  ความรู(CKO)   
- ผูอํานวยการกอง – ผ.อ.สํานัก 
- หัวหนาหนวยงาน 
- KM TEAM 

 
ผูทบทวน: ………………………..……………. 

นางสาวกัลยทัศน พราหมณสําราญ 
(ผูอํานวยการกองกลาง) 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
ผูอนุมัติ   : …………………….…………… 

นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 
(ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ 
ที่             /๒๕๕๘ 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี   
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

------------------------------------------ 
        ดวยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจการ
ประกันคุณภาพภายในฯ ตามตัวบงชี้ที่ ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ ติดตาม ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน ตามเกณฑขอที่ ๕  เพื่อใหการปฏิบัติงานในเร่ืองการจัดการความรู ของสํานักงานอธิการบดี เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗        จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู  สํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 
            ๑. คณะกรรมการอํานวยการการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี 

๑. อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมการ 
๓. ผศ.อิงอร วงษศรีรักษา กรรมการ 
๔. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ กรรมการ 
๕. นางนงลักษณ สมณะ กรรมการ 
๖. นางสาวพิณวด ี จีระดิษฐ กรรมการ 
๗. นายสมหมาย แสงศิโรรัตน กรรมการ 
๘. นางสาวกมลรัตน ยอดหาญ กรรมการ 
๙. นางสาววราภรณ ไชยสุริยานนัท กรรมการ 

๑๐. นางสาวกัลยทัศน พราหมณสําราญ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. วาที่เรือตรีสรวรรธก ไชยาวรรณ  ผูชวยเลขานุการ 
๑๒. นางสาววิมล มีสมพร ผูชวยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวฐิติมา เกษมสุข ผูชวยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวมาส ดอกสรอย ผูชวยเลขานุการ 

                          มีหนาที่ พิจารณา ใหความเห็นชอบแผนการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 
๒๕๕๙   ใหขอแนะนําในการปรับปรุง แกไขการดําเนินงานตามแผน แกไขปญหาและสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจําเปน 
รวมถึง สงเสริม กํากับ ติดตาม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ และ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

             ๒. คณะกรรมการทบทวน จัดทําแผนการจัดการความรู ติดตามและรายงานผลการจัดการ
ความรู สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. นางนงลักษณ สมณะ กรรมการ 
๓. นางสาววราภรณ ไชยสุริยานนัท กรรมการ 
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 [๒] 
 

๔. นางสาวพิณวด ี จีระดิษฐ กรรมการ 
๕. นายสมหมาย แสงศิโรรัตน กรรมการ 
๖. นางสาวกมลรัตน ยอดหาญ กรรมการ 
๗. นางสาวกัลยทัศน พราหมณสําราญ กรรมการและเลขานุการ 
๘. วาที่เรือตรีสรวรรธก ไชยาวรรณ  ผูชวยเลขานุการ 
๙. นางสาวฐิติมา เกษมสุข ผูชวยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวมาส ดอกสรอย ผูชวยเลขานุการ 

                          มีหนาที่ ทบทวนและจัดทํา (ราง) แผนการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 
๒๕๕๙  เสนอ(ราง) แผนการจัดการความรู ตอคณะกรรมการอํานวยการ ใหขอแนะนําในการปรับปรุง แกไขการ
ดําเนินงานตามแผน แกไขปญหาและสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจําเปน รวมถึง สงเสริม กํากับ ติดตาม รับทราบรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๓. คณะทํางานจัดการความรู KM ระดับกอง 
      ๓.๑ กองกลาง 

๑. นางสาวกัลยทัศน พราหมณสําราญ ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. นางสาวพิณวด ี จีระดิษฐ กรรมการ 
๓. นายสมหมาย แสงศิโรรัตน กรรมการ 
๔. นางสาวกมลรัตน ยอดหาญ กรรมการ 
๕. นางสาวสุจิตรา วงษสด กรรมการ 
๖. นางสาวปราณ ี ศรีนพ กรรมการ 
๗. นางดารัตน วามนตรี กรรมการ 
๘. นางสาวพิมพพร วิวัฒนพฒันะ กรรมการ 
๙. นางสาววไิลลักษณ บุญยัง กรรมการ 

๑๐. นางสาววิรินทร ยอดหาญ กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุภัทรา ไตรภูมิ กรรมการ 
๑๒. วาที่รอยตรีจาตุรนต เทพเดชา กรรมการ 
๑๓. นางสุดาพร หงอกสิมมา กรรมการ 
๑๔. นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ กรรมการ 
๑๕. นางยุภา กําจาย กรรมการ 
๑๖. นางสาวศศิธร ชื่นขาว กรรมการ 
๑๗. นางสาวมณ ี บุญผาย กรรมการ 
๑๘. นายสายัญ เทียบแสน กรรมการ 
๒๐. วาที่เรือตรีสรวรรธก ไชยาวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวปยาภรณ จักรเพ็ชร ผูชวยเลขานุการ 

                          มีหนาที่ ทบทวนและจัดทํา (ราง) แผนการจัดการความรู กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ปงบประมาณ ๒๕๕๙  เสนอ(ราง) แผนการจัดการความรู กองกลาง ตอคณะกรรมการอํานวยการ ดําเนินกิจกรรมตาม
แผน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
และ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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[๓] 

                                 ๓.๒ กองพัฒนานักศึกษา 

๑. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. นางสาวบัวทิพย บุญประเสริฐ กรรมการ 
๓. นายอานนท มีสมบัต ิ กรรมการ 
๔. นางสาวกัลยา นันทสําเภา กรรมการ 
๕. นางสาวศิรินนัท จันทรโฉม กรรมการ 
๖. นางสาวธนันญดา ออนสําล ี กรรมการ 
๗. นางนันทิกานต บุตรบาล กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ ไชยสุริยานนัท กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวมาส ดอกสรอย ผูชวยเลขานุการ 

   มีหนาที่ ทบทวนและจัดทํา (ราง) แผนการจัดการความรู กองพัฒนานักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ปงบประมาณ ๒๕๕๙  เสนอ(ราง) แผนการจัดการความรู กองพัฒนานักศึกษา ตอคณะกรรมการอํานวยการ 
ดําเนินกิจกรรมตามแผน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู กองพัฒนานักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

              ๓.๓  กองนโยบายและแผน 

๑. นางนงลักษณ สมณะ ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. นางสาวณัฏฐา ปนอยู กรรมการ 
๓. นางสาวอรอุมา พรหมนอย กรรมการ 
๔. นางสาวเนตรศรินทร พิมพจันทร กรรมการ 
๕. นางสาวเพียงใจ เสือเอก กรรมการ 
๖. นางมณฑา สืบจากศรี กรรมการ 
๗. นายอํานาจ โคกสลุด กรรมการ 

๘. นางสาวฐิติมา เกษมสุข กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาววชิราพร สมอทอง ผูชวยเลขานุการ 

              มีหนาที่ ทบทวนและจัดทํา (ราง) แผนการจัดการความรู กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี ปงบประมาณ ๒๕๕๙  เสนอ(ราง) แผนการจัดการความรู กองนโยบายและแผน  ตอคณะกรรมการอํานวยการ 
ดําเนินกิจกรรมตามแผน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

    สั่ง  ณ  วันที่       กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
           (รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ)์ 
                                                   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 
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