
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
แผนการพัฒนาจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) 
 

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 11 กําหนดไววา หนวยงานของรัฐมีหนาที่พัฒนาความรูในหนวยงาน เพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดกําหนด
ตัวบงชี้เพ่ือการประกันคุณภาพที่ 7.3 ไดแก มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู  ดังน้ัน 
เพ่ือสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในขางตน และ
รวมทั้งเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 
มหาวิทยาลัยจึงได จัดทําแผนการพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) โดยภายในแผนไดแบงระยะของการพัฒนาการจัดการความรู
เปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1: การเร่ิมตนของการเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องการจัดการความรู และการ
สรางกรณีตัวอยางของมหาวิทยาลัย  

มีเปาประสงค 5 ประการ ไดแก 1) หนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบ รับรู และมี
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรูมากยิ่งขึ้น  2) หนวยงานใน
สํานักงานอธิการบดี และหนวยงานสนับสนุนวิชาการบางสวนไดเขารวมในการ
จัดการความรู 3) มีแผนจัดการความรูของมหาวิทยาลัย โดยการจัดการความรูมี
ขอบเขตในดานตาง ๆ เชน การวางแผน การเงิน การบัญชี บุคคล การบริการสาร
บรรณ การตรวจสอบภายใน การใหบริการสารสนเทศและสื่อการศึกษา การ
ใหบริการสหกิจศึกษา ความรวมมือกับตางประเทศ เปนตน  4) มีการดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไวและมีผลสําเร็จตามแผนไมนอยกวา รอยละ 80 และ 5) มี
เครือขายการจัดการความรู ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกตาง ๆ 

โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 12 ขอ มีชวงระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 
ปงบประมาณ 2551-2554 

ระยะที่ 2: การขยายการจัดการความรูสูหนวยสนับสนุนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
มีเปาประสงค 1 ประการ ไดแก หนวยงานที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนวิชาการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยงานสนับสนุนวิชาการทั้งหมด ไดเขารวมในการ
จัดการความรู 



โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 6 ขอ มีชวงระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 
ปงบประมาณ 2552-2554 

ระยะที่ 3: การขยายการจัดการความรูไปสูหนวยงานดานวิชาการ  
มีเปาประสงค 2 ประการ ไดแก 1) หนวยงานของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา

รอยละ 90 ไดรวมในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 2) หนวยงานที่เขารวม ไม
นอยกวารอยละ 80 ไดพัฒนากระบวนการจัดการความรูไปเปนสวนหนึ่งของการ
ทํางานปกติของหนวยงาน 

โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 4 ขอ มีชวงระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 
ปงบประมาณ 2553-2554 

 
ผลที่คาดหวงั  

1. มหาวิทยาลัยมีกลไกในการจัดการความรูอันจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 

2. หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดนํากระบวนการจัดการความรูไปประยุกตใช
และพัฒนาหนวยงานไปจนถึงขั้นการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานปกติของ
หนวยงาน 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู การ
จัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําความรูมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

4. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี พนักงานมีทักษะความรูความสามารถที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 



คํานํา 
 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดไววา หนวยงานของรัฐมีหนาที่พัฒนาความรูในหนวยงาน 
เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

ประกอบกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดกําหนดตัวบงชี้ที่สอดคลองกับตัวบงชี้
ของ สมศ. คือ ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู ดังน้ัน เพ่ือการดําเนินการ
ไปตามทิศทางการเปนองคกรแหงการเรียนรูดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดจัดเตรียมความพรอมใน
ดานตาง ๆ ไดแก การจัดอบรมการจัดการความรู แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 26 
พฤษภาคม 2551 โดยมี รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ  ไชยาคํา เปนวิทยากรใหความรู
และเปนที่ปรึกษาดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังไดจัดตั้ง
คณะทํางานการบริหารจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาคณะหนึ่ง เพ่ือทําหนาที่ในการ
จัดทําแผนการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ เผยแพรการจัดการความรูให
ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ การสนับสนุนและผลักดันแผนการจัดการความรูไปสูการ
ปฏิบัติ เปนตน 

โดยในเอกสารแผนพัฒนาการจัดการความรู ฉบับนี้ เปนเอกสารที่คณะทํางานการ
บริหารจัดการความรูฯ ไดรวมกันจัดทําขึ้นเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการพัฒนาการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวตอไป 

 
 

คณะทํางานการบริหารจัดการความรูฯ 
กรกฎาคม 2551 
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แผนการพัฒนาการจัดการความรู (Knowledge Management: 
KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2551*-2554) 

ความสําคัญและความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงแรกของประเทศไทย 
เปนตนแบบของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีการบริหารงานในรูปแบบใหม โดยที่ผานมา
มหาวิทยาลัยไดถายทอดประสบการณในดานตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เขาสูการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มาแลวเปนจํานวนมาก 

มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาและดําเนินการอยางเต็มประสิทธิภาพ และเกิดผลงานเปนที่
ประจักษชัด จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยดาน
การเรียนการสอนและดานการวิจัยโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีไดรับการจัดอันดับใหอยูในกลุ

                                                

ม “ดีเลิศดานการวิจัย” และ “ดีเยี่ยมดานการเรียนการ
สอน” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีวิสัยทัศนในการ “เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่เปน
เลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ… ” โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนปแรกที่
มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ โดยเริ่มจาก
การมีหนวยงานนํารองเพ่ือใหเกิดผลงานเปนตัวอยางและขยายผลไปยังหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยในลําดับตอไป มีการจัดทําแผนการจัดการความรูที่ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีการจัดการความรูของหนวยงาน โดยเนนการ
นําผลไปใชพัฒนางานปกติประจําของหนวยงาน การสรางเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
เปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดเก็บเปนคลังความรู เปนตน ทั้งนี้ ในการ
พัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลยัไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนด

ไว 
2. เพ่ือพัฒนาใหกระบวนการจดัการความรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานปกติ

ของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

* ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เริ่มตนตั้งแต กรกฎาคม 2551 เปนตนไป 



3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการแสวงหา
ความรู การจัดการความรู การแลกเปลีย่นเรียนรู และการนําความรูมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขางตนอยางเปนรูปธรรม ในชวงระหวาง
ปงบประมาณ 2551-2554 ตอไปนี้ จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย ออกเปน 3 ระยะ ดังนี้  
 

ระยะที่ 1:  การเริ่มตนของการเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องการจัดการ
ความรู และการสรางกรณีตัวอยางของมหาวิทยาลัย 

โดยในระยะแรกนี้จะเนนการใหขอมูล ใหความรู และสรางความเขาใจ ใหแก
บุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมทั้งการจัดทําแผนการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย โดยในชวงเริ่มตนจะเนนไปที่หนวยงานที่มีความพรอมและสนใจที่จะเปนหนวยงาน
นํารองในการดําเนินการดานการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดผลงานเปนกรณี
ตัวอยางแกหนวยงานอื่น ๆ ตอไป 

เปาประสงค 

• หนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบ รับรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองของการ
จัดการความรูมากยิ่งขึ้น 

• หนวยงานในสํานักงานอธิการบดี และหนวยงานสนับสนุนวิชาการบางสวน
ไดเขารวมในการจัดการความรู  

• มีแผนจัดการความรูของมหาวิทยาลัย โดยการจัดการความรูมีขอบเขตใน
ดานตาง ๆ เชน การวางแผน การเงิน การบัญชี บุคคล การบริการสารบรรณ 
การตรวจสอบภายใน การใหบริการสารสนเทศและสื่อการศึกษา การ
ใหบริการสหกิจศึกษา ความรวมมือกับตางประเทศ เปนตน 

• มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวและมีผลสําเร็จตามแผนไมนอยกวา 
รอยละ 80 

• มีเครือขายการจัดการความรู ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก
ตาง ๆ 

แนวทาง 
1. จัดใหมีคณะทํางานจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนใหมีหนวยงานเริ่มตนในการนํารองกิจกรรมการจัดการความรู ของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีผลงานเปนตัวอยาง และขยายผลไปสูหนวยงานอื่น ๆ 



3. ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่มีความสนใจและเชิญชวนใหเขารวม
ในการดําเนินการการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551-2554 และแผนปฏิบัติการการจัดการความรูรายป 

5. จัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหความรูแกบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยใหมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองของการจัดการความรู และมีความ
พรอมสําหรับการเขารวมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย และนําไปวาง
ระบบการจัดการความรูของหนวยงาน 

6. กําหนดโครงสรางของทีมการจัดการความรู อยางไมเปนทางการโดยมีการ
กําหนดบทบาทของการทํางานภายในทีมที่ชัดเจน 

7. เรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนจัดการความรูที่กําหนดไว 
8. ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู และนําไปพัฒนา

ปรับปรุง โดยมีการติดตามผลความคืบหนาเปนประจําทุกเดือน 
9. สรางเครือขายการจัดการความรูกับหนวยงานภายนอกตางๆ 
10. เผยแพร ประชาสัมพันธแผนการจัดการความรูและผลการดําเนินการจัดการ

ความรูใหแกประชาคมของมหาวิทยาลัยไดทราบ 
11. สรางและพัฒนาทีมงานหลักที่จะสามารถทําหนาที่เปนผูชวยในการใหความรู 

ขอแนะนําและอบรมใหความรูแกทีมการจัดการความรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Training of the Trainer: ToT)  

12. สงเสริมใหเกดิชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ในเรื่องที่
เปนความรู หรือเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร 

ระยะที่ 2:  การขยายการจัดการความรูสูหนวยสนับสนุนทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

เปนระยะที่มีการขยายผลกระบวนการ และวิธีการจัดการความรูจากหนวยงานนํา
รองไปสูหนวยงานตาง ๆ โดยในระยะนี้มุงเนนไปที่หนวยงานสนับสนุนวิชาการตาง ๆ เพ่ือใหมี
การนําวิธีการและแนวทางจัดการความรูไปพัฒนาหนวยงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

เปาประสงค 

• หนวยงานที่ทาํหนาที่ในการสนับสนุนวชิาการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
หนวยงานสนบัสนุนวชิาการทั้งหมด ไดเขารวมในการจัดการความรู 



แนวทาง 

1. สงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ไดเขารวมในกิจกรรมการจัดการความรูมาก
ยิ่งขึ้น 

2. จัดใหมีคณะทํางานจัดการความรูประจําของแตละหนวยงาน และมีการ
จัดทําแผนการจัดการความรูประจําหนวยงาน 

3. สนับสนุนใหมีกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู ทั้งภายในหนวยงานและ
ระหวางหนวยงาน 

4. จัดกิจกรรมเพื่อการประชุมเชิงปฏิบตัิการตาง ๆ ใหแกหนวยงาน เพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดการความรูมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับการ
ไปสูการปฏิบตัิที่เกิดเปนผลงานที่เปนรูปธรรม 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บความรูของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย 
6. สรางและขยายเครือขายการจัดการความรู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น 

ระยะที่ 3:  การขยายการจัดการความรูไปสูหนวยงานดานวิชาการ 

เปนระยะที่มีการขยายผลกระบวนการ และวิธีการจัดการความรูเพ่ือใหครอบคลุม
และครบทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปถึงขั้นการไปสูการจัดการความรูเปนสวน
หนึ่งของการทํางานปกติของหนวยงาน 

 เปาประสงค 

• หนวยงานของมหาวิทยาลยั ไมนอยกวารอยละ 90 ไดรวมในการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัย 

• หนวยงานที่เขารวม ไมนอยกวารอยละ 80 ไดพัฒนากระบวนการจดัการ
ความรูไปเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติของหนวยงาน 

แนวทาง 

1. สงเสริมการจัดการความรูใหหนวยงานตาง ๆ ที่เหลือใหมากยิ่งขึ้น 
2. สงเสริมใหกระบวนการจัดการความรู ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

ทํางานปกติของหนวยงาน 
3. สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช

เปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน 

และรวมกิจกรรมการจัดการความรู กับหนวยงานภายนอก 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. มหาวิทยาลัยมีกลไกในการจัดการความรูอันจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 
2. หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดนํากระบวนการจัดการความรูไปประยุกตใช

และพัฒนาหนวยงานไปจนถึงขั้นการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานปกติของ
หนวยงาน 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู การ
จัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําความรูมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

4. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี พนักงานมีทักษะความรูความสามารถ
ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

แผนการดําเนินงานระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) 

 2551 2552 2553 2554 
ระยะที่ 1:  การเริ่มตนของการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู 
และการสรางกรณีตัวอยางของ
มหาวิทยาลัย 

 
  
 

   

ระยะที่ 2:  การขยายการจัดการความรูสูหนวย
สนับสนุนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

    

ระยะที่ 3:  การขยายการจัดการความรูไปสู
หนวยงานดานวิชาการ 

    

(เร่ิม ก.ค.51)

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



ตัวบงชีท้ี่  7.3   : มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู  

ชนิดของตวับงชี ้ :      กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคการ
แหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถใน
เชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 

แนวทางปฏบิัติที่ด ี : 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนใน
การจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคม
ของมหาวิทยาลัยรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 

2. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรูตามระบบ PDCA อยางตอเนื่อง 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจาก
ภายในและภายนอกดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

4. มหาวิทยาลัยมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 
 
ขออางอิงสําหรับผูประเมิน  : 

1. แผนงานดานการจัดการความรู เ พ่ือมุ งสู องคกรแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  ตลอดจน
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน 



หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู 
หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ 

4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใช
ในการปฏิบัติงาน 

5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู 
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัย เชน จํานวนรางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของ
การทํางานที่เพ่ิมขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอย

กวา รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 

100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
 



ตัวบงชีท้ี่  7.3  :  มีการพัฒนามหาวิทยาลยัสูองคการเรียนรู  
 

เร่ืองที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 
1. ระบบการพัฒนาสูองคการเรียนรู 1.1 มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการ

ความรูแกบุคลากรทุกคน 
1.2 มีระบบสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมและมี

การใชกระบวนการจัดการความรูในการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีระบบในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายใน
และภายนอกดานการจัดการความรู มาปรับปรุง 
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย 

1.4 มีระบบการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการ
จัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย
และสังคม 

2. กลไกที่จะทําใหสัมฤทธผิล 2.1 มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการจัดการ
ความรูแกบุคลากรทุกระดับ เชน มีคณะกรรมการ
หรือผูรับผดชอบ มีงบประมาณที่ชัดเจน 

2.2 มีกลไกสรางชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการความรูให
มีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

2.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายใน
และภายนอกดานการจัดการความรู มาปรับปรุง 
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย 

2.4 มีกลไกในการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจาก
การ จัดการความรู ไป ใช ให เกิ ดประโยชน แก
มหาวิทยาลัยและสังคม 

3. กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 3.1 มีเปาหมายและตัวบงชี้ที่ชัดเจนในการจัดการความรู 
3.2 มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการจัดการ

ความรู 
3.3 มีการดํ า เนินการ เพื่ อ ให เกิ ดองคความรู และ

นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู 



เร่ืองที่ควรพจิารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา 
3.4 มีการเผยแพรนวัตกรรมดานการจัดการความรูอยา

สมํ่าเสมอ เชน การจัดประชุมสัมมนา การจัดพิมพ
เปนวารสาร ทั้งน้ี เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยก
ยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของนวัตกรรม 

3.5 มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการ
ความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน
มหาวิทยาลัย 

3.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรูในองคกร 

 



แผนการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2554) 

 
คณะทํางานการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตเจริญ  ไชยาคํา ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายวางแผน ประธานคณะทํางาน 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร คณะทํางาน 
4. ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา คณะทํางาน 
5. ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะทํางาน 
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน คณะทํางาน 
7. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คณะทํางาน 
8. หัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คณะทํางาน 
9. หัวหนาสวนการเจาหนาที่ คณะทํางาน 
10. หัวหนาสวนการเงินและบัญชี คณะทํางาน 
11. หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ คณะทํางาน 
12. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน คณะทํางาน 
13. หัวหนาสวนแผนงาน คณะทํางานและเลขานุการ 
14. เจาหนาที่สวนแผนงาน (นางสาวจุไรรัตน  วิสัยดี)       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
15. เจาหนาที่สวนแผนงาน (นางสาวจันทนี  วีระชัย)        คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 

ปที่พิมพ  กันยายน 2551 

 

จํานวน  100 เลม 
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