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คํานํา 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เริ่มดําเนินการด้านการจัดการความรู้ตั้ งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซ่ึงได้ดําเนินการด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยมี

แผนการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะ 4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) ฉบับแรก ซ่ึงจะส้ินสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ทั้งน้ี เพื่อให้การดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง เหมาะสม ได้รับประสิทธิผลและนําไปใช้ประโยชน์ในงานประจําได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของ สกอ. คือ ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนา

สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม” 

และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 

2564)  ดังนั้น เพื่อการดําเนินการไปตามทิศทางการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 

2559) ข้ึน 

  โดยในเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะ 5 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับน้ี เป็นเอกสารที่คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ 

ได้ร่วมกันจัดทําข้ึนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป

ตามแผนที่กําหนดไว้ต่อไป 

 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ 

ธันวาคม 2554 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

ก.  บุคลากร 
S1 มีหน่วยงานเข้าร่วมในการจัดการความรู้ของ 

มหาวิทยาลัย ร้อยละ 90.63 (ในระดับที่สูง) 
S2 บุคลากรสายปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือใน

การเข้าร่วมจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
S3 บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความตื่นตัวและให้ความ 

สนใจในการจัดการความรู้ 
ข. การเงินและงบประมาณ 
S4 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการ

จัดการความรู้อย่างเพียงพอ 
 ค. การบริหารจัดการ 
S5 เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งแรก จึงมีการ

สะสมประสบการณ์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

S6 การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ไดใ้ห้ 
ความสําคัญในการจัดการความรู้โดยกําหนดเป็น    
ตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลมหาวิทยาลัย 

S7 มีระบบการวิจัยสถาบัน การประกันคุณภาพการศึกษา
และระบบการติดตาม ประเมินผล ที่ช่วยในการสะท้อน
องค์ความรู้ในภารกิจต่างๆ 

S8 มีหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการเรียน 
การสอน และด้านวิจัย ได้แก่ สถานพัฒนาคณาจารย์ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

S9 มีเทคโนธานีที่เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก 

ง. อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ 
S10 มีเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พร้อมในการ 

สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ 

ก. บุคลากร 
W1  ยังขาดความเข้าใจด้านการจัดการความรู ้โดยเฉพาะ

หัวข้อการเรียนการสอน และวิจัย  
W2  ยังไม่มีหน่วยงาน และบุคลากรดูแลด้านการจัดการความรู้

โดยเฉพาะ 
W3  ขาดการพัฒนาทีมงานหลักในการทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยใน

การให้ความรู ้ข้อแนะนํา และอบรมให้ความรู้ให้กับกลุม่
การจัดการความรู ้ 

ข. การบริหารจัดการ 
W4 ขาดการกําหนดกรอบทิศทางการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
W5 ขาดการรวบรวมและพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ที่มีอยู่

กระจัดกระจายให้เป็นแหล่งเดยีวกัน 
W6 ขาดระบบการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการ

จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง 
W7 ขาดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายใน

มหาวิทยาลัยที่ต่อเนื่อง  
W8 การจัดการความรูถู้กแยกเป็นคนละส่วนกับการปฏิบัติงาน

ประจํา 
W9 การจัดการความรูยั้งนํามาใช้จํากัดเพียงแค่งานด้านการ

บริหารจัดการ 
 

โอกาส (O) ภัยคุกคาม (T) 
O1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกกําหนดให้การ

จัดการความรู้ได้แทรกอยู่ในเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพในเกือบทุกภารกจิของหนว่ยงานผูรั้บการ 
ตรวจประเมิน 

O2  มีกระแสความตระหนักและให้ความสําคัญในการ 
จัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

O3  มีเครือข่ายภายนอกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
O4  มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการความรู้อย่าง

แพร่หลายและสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

T1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑ์การประเมินในทุก ๆ ปี 

T2  การเปลี่ยนแปลงของโลกจากยุคข้อมูลข่าวสารไปสู่ยุคของ 
การจัดการความรูทํ้าให้เกิดความท้าทายและการแข่งขัน  
โดยหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งปรับตัวเพื่อการคงอยู่ได ้

T3  สถาบันอุดมศกึษาของประเทศมจีํานวนมากขึ้น ทําให้เกิด
การแข่งขนัและแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด รวมถึง
การใช้วิธีการจัดการความรูเ้พื่อให้มีขีดความสามารถ
เหนือกว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
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วิสัยทัศน์ :  

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี เป็นสงัคมแห่งการจดัการความรู้ ที่เปน็เลิศและเป็นแบบอย่างที่ดี” 

 

พันธกิจ : 

1. การจัดระบบการจัดการความรูที้่เปน็อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. การส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เปน็สังคมแห่งการจัดการความรู้ และมีการนําไปใช้ประโยชน์ในทกุ

ภารกิจ 

3. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะเป็นนกัจัดการความรู้ เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานและการดํารงชีวิต 

4. การพัฒนาเครือข่ายการจดัการความรูท้ั้งภายในและภายนอก 

 

วัตถุประสงค ์: 

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกลไกและระบบการจัดการความรูที้่เปน็แนวปฏิบัติที่ดี/บูรณาการเข้ากบั

ทุกภารกิจ 

2. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้ และ

การนําผลการจัดการความรู้สู่ภายในและภายนอก  

 

เป้าประสงคห์ลัก : 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีเปน็สังคมแห่งการเรียนรู ้ที่เปน็แบบอย่างที่ดี 

2. บุคลากรมีทกัษะในการจัดการความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุง พัฒนา ระบบ 

กระบวนการทํางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้ผลอย่างต่อเนื่อง 

3. มีเครือข่ายการจดัการความความรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการ เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 1. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสังคมแหง่การเรียนรู้

คุณภาพ 2. บุคลากร มทส. มีทักษะในการจัดการความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์

3. สังคมภายนอกได้รับประโยชน์จากการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ประสิทธิภาพ 4. การจัดการความรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําและได้              

   นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกภารกิจ สนับสนุนการเป็นสถาบันแหง่การ      

  เรยีนรู้

การพัฒนาองค์กร 5. มีระบบคลังความรู้และฐานความรู้ที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

6. มีกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและด้านวิจัยมากขึ้น

7. มีกิจกรรมการจัดการความรูอ้ย่างต่อเนื่อง

8. มีแรงจูงใจที่เหมาะสมในการผลักดันการจัดการความรู้

9. มีองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

10. มีหน่วยงานและทีมงานหลักในการผลักดันการจัดการความรู้

11. มีเครือข่ายด้านการจัดการความรู้

12. มีระบบและกลไกด้านการจัดการความรู้

Strategy Map การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากร มทส.มีทักษะในการ

จัดการความรูแ้ละ

การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

ประจําและได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกภารกิจ

สนับสนุนการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

สังคมภายนอกได้รับประโยชน์

จากการจัดการความรูข้อง

มอีงค์ความรู้ในการจัดการ
ความรูท้ี่เป็นอัตลักษณ์ของ

มกีิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง

มแีรงจูงใจที่เหมาะสมในการ
ผลักดันการจัดการความรู้

มกีิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านวิชาการและ

มรีะบบคลังความรู้และฐานความรูท้ี่

มหีน่วยงานและทีมงานหลักใน
การผลักดันการจัดการความรู้

-
3 -

มเีครอืงข่ายดา้นการ

มรีะบบและกลไกดา้น

.158.4.86\institut\D04-KM SUT\01-การจดัทาํโครงการKM ของมทส\07-แผน km\05-แผน 55-59\02-st-km55-59km
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา : 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการความรู้และหน่วยงานต่าง ๆ สู่แนวปฏิบัติที่ดีและใช้ประโยชน์ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําความรู้จากการจัดการความรู้สู่ภายในและภายนอก 

รายละเอียดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการความรู้และหน่วยงานต่าง ๆ สู่แนวปฏิบัติที่ดีและใช้ประโยชน์ได้จริง 

 เป้าประสงค์ 

- บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการทํางานของหน่วยงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของ

การปฏิบัติงานประจําและได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกภารกิจ เพื่อการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

- มีระบบคลังความรู้และฐานความรู้ที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพื่อการแลกเปล่ียน

แบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  - บุคลากร มทส. มีทกัษะในการจัดการความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์ 

  - มีกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและด้านวิจัยมากขึ้น 

- มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภายในและภายนอก 

- มีองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ที่เปน็อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

- มีหน่วยงานและทีมงานหลักในการผลกัดันการจัดการความรู ้

 แนวทาง 

1.1 จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทกุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.2 ผลักดันให้มีการนํากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

1.3 เร่งรัดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีด้านการจัดการความรู้ และผลักดันให้มีการ

ดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 

1.4 พัฒนาระบบและกลไก เพื่อผลักดันให้มีการจัดการความรู้ไปเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ประจําของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.5 สรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงด้านการจัดการความรู้ เพื่อทําหน้าที่เป็น

หลักในการผลักดันการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

1.6 ผลักดันให้มีทีมงานหลักด้านสายวิชาการที่เป็นแกนนําในการจัดการความรู้ใน

ภารกิจการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

1.7 สนับสนุนให้มีการพัฒนาทีมงานหลักระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นกลไกสําคัญในการ

ขับเคล่ือนการจัดการความรู้ 
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1.8 สนับสนุนให้สถานพัฒนาคณาจารย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกลไกสําคัญที่

เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

1.9 พัฒนาคลังความรู้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่มา

ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยน/แบ่งปันความรู้ที่ยั่งยืน 

1.10 พัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึง

ได้ง่ายและนํามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.11 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อให้บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเพิ่มข้ึน 

1.12 กําหนดเจ้าภาพที่รับผิดชอบในการพัฒนาฐานความรู้ในแต่ละหัวข้อความรู้ (ได้แก่ 

content multimedia case study และ web board) 

1.13 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาบุคลากร

สําหรับการเป็นมนุษย์แห่งความรู้ (Knowledge Worker) โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการพัฒนาบุคลากร 

1.14 สนับสนุนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกลไกที่สําคัญที่เป็นศูนย์กลางการจัดการ

ความรู้ด้านการวิจัย 

1.15 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการกําหนดหัวข้อการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานไว้ใน

แผนการจัดการความรู้ โดยกําหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

1.16 ส่งเสริมให้มีการนําองค์ความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ที่มีอยู่แล้วใน

มหาวิทยาลัยมาเป็นตัวอย่างในการนําสู่การปฏิบัติและการพัฒนาต่อยอดองค์

ความรู้นั้น ๆ  

1.17 จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลงานการจัดการความรู้ ทั้งในเชิงคุณภาพและ 

เชิงพัฒนาการ เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการความรู้ ให้เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตรที์่ 2  การนําความรู้จากการจัดการความรู้สู่ภายในและภายนอก 

 เป้าประสงค ์

  -  สังคมภายในและภายนอกได้รบัประโยชน์จากการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

 แนวทาง 

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการความรู้กับทั้งภายในและภายนอกให้

กว้างขวาง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

2.2 ส่งเสริมการใช้กลไกของเทคโนธานีให้เปน็จุดเชื่อมโยงในการนาํผลการจดัการความรู้

ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนภายนอก 

2.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

เพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรู้ คร้ังที่ 1/2554 เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสาํเร็จ 

  

มิติการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมายปี พ.ศ. 

      นับ  2555 2556 2557 2558 2559 

ประสิทธิผล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

- ระดับการยอมรับจากภายนอกในความ

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 2 3 3 4 4 

คุณภาพ 2. บุคลากร มทส. มีทักษะในการจัดการ

ความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะในการ

จัดการความรู้และการนําไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

ร้อยละ 20 30 35 40 50 

  3. สังคมภายนอกได้รับประโยชน์จากการ

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

- จํานวนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับ

ประโยชน์จากการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 4 6 8 10 

ประสิทธิภาพ 4. การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานประจําและได้นําไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในทุกภารกจิ 

- ระดับผลประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายนอกในตัวชี้วัดด้านการ

จัดการความรู้ 

ระดับ 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 

    - ระดับผลประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ในตัวชี้วัดด้านการ

จัดการความรู้ 

ระดับ 3.00 3.80 4.00 4.20 4.50 

    - ระดับผลประเมินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานขมหาวิทยาลัย ในตัวชี้วัด

ด้านการจัดการความรู้ 

ระดับ 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 
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มิติการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมายปี พ.ศ. 

      นับ  2555 2556 2557 2558 2559 

การพัฒนา

องค์กร 

5. มีระบบคลังความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้

ง่าย 

- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคลัง

ความรู้ 

ระดับ 2.50 2.80 3.00 3.20 4.00 

   - จํานวนการเข้าใช้ประโยชน์คลังความรู้ ครั้ง 10 20 30 40 60 

  6. มีพนักงานสายวิชาการเข้าร่วมการ

จัดการความรู้มากขึ้น 

- ร้อยละของพนักงานสายวิชาการที่เข้า

ร่วมการจัดการความรู้ 

ร้อยละ 5 10 20 30 35 

  7. มีกิจกรรมการจัดการความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 

- ร้อยละของจํานวนกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ที่ได้ดําเนินการเมื่อเทียบกับ

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ที่

กําหนดไว้ 

ร้อยละ 30 40 50 60 70 

  8. มีแรงจูงใจที่เหมาะสมในการผลักดันการ

จัดการความรู้ 

- ระดับแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2.80 3.00 3.20 3.50 4.00 

  9. มีองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ที่

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

วิธีการจัดการความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3.00 3.50 4.00 4.20 4.60 

  10. มีหน่วยงานและทีมงานหลักในการ

ผลักดันการจัดการความรู้ 

- จํานวนบุคคลที่เป็นแกนนําหลักในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้

ของมหาวิทยาลัย (บุคคลทั้งภายในและ

ภายนอก) 

จํานวน 8 10 12 15 20 

    - ระดับความสําเร็จในการพัฒนาใหม้ี

หน่วยงานหลักที่เป็นแกนกลางในการ

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3.00 3.50 4.00 4.20 4.60 
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ภาคผนวก 
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ตัวบ่งชี้จากการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ตัวบ่งชี้ 7.2   : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  

โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้

เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการใน

การบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ

ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งข้ึน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง  

(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ

เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรูใ้นปกีารศึกษาปัจจบุนัหรือปกีารศึกษาที่ผ่านมา  
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบติัที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดจากระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรียนรู้ 

ชนิดของตัวชี้วัด : กระบวนการ (น้ําหนัก 4) 

คําอธิบาย  : การท่ีมหาวิทยาลัยมีแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร

มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้

เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมี

ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู้ 

การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกําหนดแนว

วิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้เทคดนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อมูลที่ต้องการ : 1) แผนการจัดการความรู ้

  2) ผลการดําเนินงาน/ความสําเร็จจากการจัดการความรู ้

  3) หลักฐานกรนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้ 

   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู ้

วิธีการคํานวณ/วิเคราะห์ : 

 

ผู้ให้ข้อมูล : ฝ่ายวางแผน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์ คะแนน 

มีองค์ความรู้ระดับหน่วยงานทุกหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ 

5 

มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ระดับ

หน่วยงาน และมีองค์ความรู้ระดับหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4 

มีแผนจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 50 และ

ดําเนินการตามแผนได้ผลงานมากกว่าร้อยละ 50 

3 

มีแผนจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน น้อยกว่าร้อยละ 50 และ

ดําเนินการตามแผนได้ผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 

2 

มีการจัดทําแผนจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ 

1 

 

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ และผลงาน 


	Button1: 


