
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โครงการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพ่ือการเรียนรู้  เป็นโครงการตาม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพและระบบประกัน
คุณภาพ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พิจารณาแล้วเห็นว่า จากปัญหาที่พบใน
ปีที่ผ่านมา องค์ความรู้ที่มีของส านักฯ กระจัดกระจายตามบุคคล ไม่สามารถเก็บรวบรวมให้เป็นระบบได้    
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักฯ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และ 
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบ และสร้างเป็นนวัตกรรมของ
องค์กร เป้าหมายหลักของการจัดโครงการนี้ มีดังนี้ 

1. ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปมีกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรเพ่ือการเรียนรู้ 
2. การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
3. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในส านักฯ และสร้างเป็นวัตกรรมขององค์กร  



ค ำน ำ 
 กระบวนงานการจัดการความรู้เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป และเพ่ือพัฒนาการจัดท าโครงการการจัดการความรู้ของส านักฯให้มีระบบมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 และเพ่ือพัฒนาส านักวิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นองค์กรเพ่ือการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนการด าเนินงานการ
จัดท าโครงการการจัดการความรู้ แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน 
 
 
 
              นางสาวพัชราพรรณ  จันทกุล 
                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
             มีนาคม 2555 
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บทน า 
1. ความส าคัญ 
 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นองค์กร
เพ่ือการเรียนรู้มาโดยตลอด ซึ่งส านักฯเน้นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยส านักฯได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและ
ระบบประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ส านักฯเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ และเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดที่ 7.1.4 
ระดับความส าเรจจของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ 7.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับจากเครือข่ายและน ามาพัฒนาส านักฯ โดยเป้าหมายหลักของโครงการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไป
ให้เป็นองค์กรเพ่ือการเรียนรู้ คือ ส านักวิชาศึกษาทั่วไปมีกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรเพื่อการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในที่ต่างๆ อาทิเช่น ตัวบุคคล 
ในเอกสาร องค์กร มารวบรวมและจัดเกจบให้เป็นระบบ บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของตนเอง รวมทั้งมีการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาส านักฯสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ 
 2. เพ่ือใช้ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 (รอบ 9 เดือน) 
 
3. ขอบเขต 
 1. แผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
 2. กระบวนงานการจัดการความรู้ 
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กระบวนการจัดการความรู้ 

และแนวทางการสร้างองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ 
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1. ความหมายของการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ในองค์กร   หมายถึง   การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  ซึ่งกระจัดกระจาย

อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด   โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 
       - ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ   เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
       - ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 
2. กระบวนการการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วย
ให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษา
ความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเกจบ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ ์

5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจ
จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ , 
ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์
ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
  



ห น้ า  | 5 

 

3. แนวทาง 5 ประการในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 1. การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร (Personal Mastery) คือ ลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การ 
สนใจและใฝ่หาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน มุ่งสู่จุดหมาย 
และความส าเรจจที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. ความมีสติ (Mental Model) ต้องสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนในองค์การแห่งการเรียนรู้ มีแบบ
แผน สะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน และมีการจ าแนกแยกแยะโดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงความถูกต้องในการมอง
ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ (Shared Vision) 
 4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือ การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ โดยอาศัย
ความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความลาดรอบรู้ และความสามารถของทีมให้
บังเกิดผลยิ่งขึ้น 
 5. ระบบการคิดของคนในองค์การ (Systems thinking) คือ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ หา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เหจนแบบแผน เหจนขั้นตอนของการพัฒนา 
 
4. KM 4D 
 1. Disclose/Discovery : การค้นหาความจริง ความดี ความงาม การเปิดเผยปัญหา 
 2. Dream/Imagine : การสร้างความฝันร่วมและการจินตนาการใหม่ร่วมกัน 
 3. Develop/Design : การพัฒนาและการออกแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่พึงปรารถนาร่วมกัน 
 4. Drive : การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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สรุปกระบวนงานการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ 

กลุ่มงานแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

หลักการ/วิธีการ กระบวนงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
Approach - A  

แนวทาง  
การวางแผน ซึ่งรวมถึงการ
ออกแบบกระบวนการ การ
เลือกตัววัดและการถ่ายทอด
เพ่ือน าข้อก าหนดไปปฏิบัติ 

- ศึกษารวมรวบข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส านักฯ 
เพ่ือก าหนดหัวข้อในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดของส านักฯ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ 
และน ามาพัฒนาให้เป็นระบบ  
- มีแผนการด าเนินงานการจัดโครงการพัฒนาองค์กร
ส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพ่ือการเรียนรู้
ประจ าปีงบประมาณ  
 
 
 
 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งหมดของ
ส านักฯ  

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
ในแต่ละหัวข้อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมองค์
ความรู้ทั้งหมดของส านักฯ 

Deployment - D  
การน าไปปฏิบัติ 

การปฏิบัติตามแผน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
หัวข้อที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน  
- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
แต่ละครั้งและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ามาพัฒนาให้เป็นระบบและ
เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ของส านักฯ  
 
 
 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
บางครั้งจัดพร้อมกับโครงการอ่ืนๆ 
ของส านักฯ อาจจะท าให้มี
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบทั้งหมด 

- วางแผนก าหนดระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมโดยการดูปฏิทิน
แผนงานของบุคลากรแต่ละคนเพื่อ
ไม่ให้กิจกรรมที่จัดซ้ าซ้อนกับงาน
ของแต่ละบุคคล 
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หลักการ/วิธีการ กระบวนงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
 Learning - L  

การเรียนรู้ 
การตรวจประเมิน

ความก้าวหน้าและการได้มาซึ่ง
ความรู้ใหม่ รวมถึงแสวงหา
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

- การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในส านักฯ อย่างต่อเนื่องจากการน าองค์ความรู้
ของบุคลากรแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง
สม่ าเสมอ 
- บุคลากรมีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ของตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

  

Integration - I  
การบูรณาการ 

การทบทวนแผนโดยอาศัยผล
ของการประเมิน การท าให้

กระบวนการและการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ
เป็นเนื้อเดียวกัน รวมทั้งการ

เลือกตัววัดที่ดีข้ึน 

- มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากการน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
จริง และปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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แผนการด าเนินงาน โครงการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ 

ปงีบประมาณ 2555 

 

แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

หมายเหต ุ

2554 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค

. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจหวัข้อการ

จัดการความรูท้ี่บุคลากร

แต่ละกลุ่มภารกจิสนใจ 

และขออนุมัติโครงการ 

1.1 ส ารวจหัวข้อการจัดการความรู้ท่ี

บุคลากรสนใจ 

 

1.2 ขออนุมัติจัดโครงการ 

 

 

  23 

ธ.ค.  

 

 

 

30 

ม.ค. 

        หัวขอ้การจัดการ

ความรู้ 

 

2. การด าเนินการ

โครงการตามหัวข้อการ

จัดการความรู ้

2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์

ตรงของบุคลากรจากการเข้าอบรม

สัมมนาจากที่ต่างๆ 

 

    13 

ก.พ

.  

20 

มี.ค. 

30

เม.ย. 

10 

พ.ค

. 

    องคค์วามรู้ท่ี

รวบรวมได้ 

 

2.2 เทคนิคการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน      13 

มี.ค. 

       

2.3 เทคนิคการจัดท าโครงการ     22 

ก.พ

. 

        

2.4 การจัดเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล      27

มี.ค. 
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แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

หมายเหต ุ

2554 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค

. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.5 การสรุปผลโครงการ     22 

ก.พ

. 

        

2.6 การประกันคุณภาพ      8 

มี.ค. 

       

2.7 ฐานขอ้มูลการจัดการการประชุม 

 

    23 

ก.พ

. 

        

2. การด าเนินการ

โครงการตามหัวข้อการ

จัดการความรู้ (ต่อ) 

2.8 การเป็นผู้ช่วยอาจารย์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

    9 

ก.พ

. 

       องคค์วามรู้ท่ี

รวบรวมได้ 

 

2.9 เทคนิคการประสานรายวชิา       24 

เม.ย. 

      

2.10 เทคนิคการรวบรวมขอ้มูลในการ

จัดท า มคอ.5 อย่างมปีระสิทธิภาพ 

      10 

เม.ย. 

      

3. การวเิคราะห์องค์

ความรูใ้หมท่ี่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

วเิคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทุกหัวข้อ 

       22 

พ.ค

. 

    สรุปองคค์วามรู้ของ

ส านักวิชาศกึษา

ท่ัวไป 

 

4. การสรุปรายงานผล

การด าเนนิโครงการ 

สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการ         12  

มิ.ย. 

   เล่มสรุปรายงานผล

การด าเนนิโครงการ 
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แผนงาน โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

หมายเหต ุ

2554 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค

. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. การจัดเก็บองค์

ความรูท้ี่ได้อย่างเป็น

ระบบ และเผยแพร่ผา่น

ทางเว็บไซด ์

รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้เป็นระบบ

และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด ์

        12

มิ.ย. 

   จัดเก็บองคค์วามรู้

อย่างเป็นระบบและ

เผยแพร่ผ่านเว็บ

ไซด ์
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ภาคผนวก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
โครงการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ 

รหัสโครงการ GE55-7-71-711-30 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

1. นางสาวพัชราพรรณ  จันทกุล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวภิญญดา  อันสนั่น  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ชื่อโครงการ“โครงการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้” 

รหัสโครงการ GE55-7-71-711-30 
 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
1. ประเดจนยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 
2. เป้าประสงค์ที่ 7.1 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกัน

คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและด าเนินงานเพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ  
3. กลยุทธ์ที่ 7.1.1 ระบบประกันคุณภาพ 

 ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ  
1. ตัวชี้วัดที่ 7.1.4 ระดับความส าเรจจของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ตัวชี้วัดที่ 7.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากเครือข่ายและน ามาพัฒนาส านักฯ 

 
 

 
เสนอต่อ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ) 
 
ลงช่ือ............................................................  ลงช่ือ................................................................... 
    (..นางสาวพัชราพรรณ.....จันทกุล.....)       (นางสาวภิญญดา  อันสนั่น) 
ต าแหน่ง..เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ต าแหน่ง    นักวิชาศึกษาทั่วไป 

วันท่ี ..... เดือน ...................................พ.ศ............        วันท่ี ..... เดือน ...................................พ.ศ............       
 
 
เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ                        อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
 
 

ลงช่ือ...............................................................                             ลงช่ือ............................................... 
 
        (.............................................)                                            (รองศาสตราจารย์สุภาพ  ณ นคร) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ                      ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

วันท่ี ..... เดือน ...................................พ.ศ............                            วันท่ี ..... เดือน ...................................พ.ศ............       
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    โครงการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพ่ือการเรียนรู้ 
ระหว่างวันที่ มกราคม 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ณ  ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 3 อาคารเรียนรวมฯ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

********************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนา
คุณภาพและระบบประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ส านักฯเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ และเพ่ือตอบสนอง
ตัวชี้วัดที่ 7.1.4 ระดับความส าเรจจของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ 7.1.5 
จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากเครือข่ายและน ามาพัฒนาส านักฯ การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ใน
องค์กรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน, การบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาคน, การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีมงาน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
ซึ่งการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือสร้างเป็นความรู้
หรือนวัตกรรม ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาที่พบคือองค์ความรู้อยู่กระจัดกระจายในที่ต่างๆ ซึ่งทางส านักฯ ยังไม่มีระบบ
การจัดการความรู้  

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้สนับสนุนการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ (KM Asset) มาโดยตลอด และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ทางส านักฯ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน ามาพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เป็นองค์กรเพ่ือการเรียนรู้ ที่มุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อไป 

 
2. เป้าหมายหลัก 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปมีกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์เพ่ือการเรียนรู้ โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในที่ต่าง ๆ อาทิเช่น ตัวบุคคล ในเอกสาร องค์กร มา
รวบรวมและจัดเกจบให้เป็นระบบ รวมทั้งมีการสร้างนวัตกรรม  และพัฒนาส านักฯสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดกิจกรรมการจัดการความรู้มาพัฒนาคนให้มีสมรรถนะ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ 
3.2 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส านักฯ ทั้งจากตัวบุคคลและเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบและ
สร้างเป็นนวัตกรรมขององค์กร 
3.3 เพ่ือสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในส านักฯ และพัฒนาส านักฯสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
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4. ความสอดคล้อง 
4.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

1. ประเดจนยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 
2. เป้าประสงค์ท่ี 7.1 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกัน

คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและด าเนินงานเพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ  
3. กลยุทธ์ที่ 7.1.1 ระบบประกันคุณภาพ 

         4.2 ตัวชี้วัดผลส าเรจจของโครงการ  
1. ตัวชี้วัดที่ 7.1.4 ระดับความส าเรจจของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ตัวชี้วัดที่ 7.1.5 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากเครือข่ายและน ามาพัฒนาส านักฯ 

 
5. วิธีด าเนินการ 

1.  ส ารวจองค์ความรู้ที่ต้องการของบุคลากรส านักฯ  เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร หรือการ 
ปฏิบัติงาน   องค์ความรู้หลัก ๆ  คืออะไร 

2.  จัด KM  เพ่ือเผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน  
3.  ส่งบุคลากรไปศึกษาเพ่ิมเติมองค์ความรู้   หรือ ให้บุคลากรจับคู่สอนงาน หรือเรียนรู้จาก 

ความส าเรจจซึ่งกันและกันทั้งในส านักฯ และเครือข่ายนอกส านักฯ 
 4. รวบรวมจัดเกจบองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบในรูปแบบต่าง ๆ  และบันทึกลงในฐานข้อมูล  
เช่น คู่มือปฏิบัติงาน  เอกสารทางวิชาการ ของส านักฯ 

6.  ประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อเสรจจสิ้นโครงการ 
 
ดังรายละเอียดตามตารางการจัดกิจกรรมต่อไปนี้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมระยะที่ 1  

1. ส ารวจองค์ความรู้ของส านักฯ ธ.ค. 54     

2. ส่งบุคลากรไปศึกษาเพ่ิมเติมองค์
ความรู้     และให้บุคลากรจับคู่
สอนงาน  

พ.ย. 54-
ส.ค.55 

    

กิจกรรมระยะที่ 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรง

ของบุคลากรจากการเข้าอบรมสัมมนา
จากท่ีต่าง ๆ 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

 ห้องประชุม
ส านักฯ  

- - บุคลากรส านักฯ ท่ี
ได้เข้ารับการอบรม/
สัมมนาจากท่ีต่างๆ 

4. - เทคนิคการจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงาน 

- เทคนิคการจัดท าโครงการ 
- การจัด เกจบข้อมูล ในระบบ

ฐานข้อมูล 
      -     การสรุปผลโครงการ 
      -     การประกันคุณภาพ 

ม.ค.55 –
พ.ค.55 

 ห้องประชุม
ส านักฯ  

ภายในและ
ภายนอก 

- บุคลากรส านักฯ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย 
       -   ฐานข้อมูลการจัดการการ                            
ประชุม 

5. การเป็นผู้ช่วยอาจารย์ เม.ย.55  ห้องประชุม
ส านักฯ 

- ผู้ช่วยอาจารย ์

6. เทคนิคการประสานรายวิชา พ.ค.55  ห้องประชุม
ส านักฯ 

- ผู้ประสานรายวิชา 

7. เทคนิคการรวบรวมข้อมูลในการจัดท า 
มคอ.5 อย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ค.55  ห้องประชุม
ส านักฯ 

  

กิจกรรมระยะที่ 3 กิจกรรมการวเิคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่ได้ และการสรุปผลโครงการ 
8. การสัมมนาวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่ได้

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พ.ค.55  ห้องประชุม

ส านักฯ  
- - บุคลากรส านักฯ 

 
9. รวบรวมจัดเกจบองค์ความรู้ในองค์กร

ให้เป็นระบบ ๆ  และเผยแพร่ผ่าน 
เวจบไชด์ 

ม.ิย.55     

10. รวบรวม สรุป ประเมินผลโครงการ ม.ิย.55   - นางสาวพัชราพรรณ 
จันทกุล 

 
6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มบุคคลที่จะเข้าร่วม) 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ 

2. ผู้ประสานรายวิชา 
3. ผู้ช่วยอาจารย์ 

7.  งบประมาณเงินรายได้ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
- เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 1. ค่าวิทยากร   5,000   บาท 
 2. ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม  15,000     บาท  

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1  บุคลากรภายในส านักวิชาศึกษาทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล และความรู้ต่างๆที่ 
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของตน และของส านักฯ 
เพ่ือให้ผลของงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร 

8.2  บุคลากรส านักฯ น าความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
8.3  มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
9. การประเมินโครงการ 

ประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    เชิงปริมาณประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการ  ทุกครั้งที่
จัดสัมมนา KM  ประเมินโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน  และการติดตามผลหลังจากเสรจจสิ้นโครงการไปเรียบร้อย
แล้ว ให้มีการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้จาก KM ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   และในเชิงคุณภาพเกจบ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และฐานข้อมูล  



สรุปกระบวนงานการพัฒนาองค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ 
กลุ่มงานแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

หลักการ/วิธีการ กระบวนงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
Approach - A  

แนวทาง  
การวางแผน ซึ่งรวมถึงการ
ออกแบบกระบวนการ การ
เลือกตัววัดและการถ่ายทอด
เพ่ือน าข้อก าหนดไปปฏิบัติ 

- ศึกษารวมรวบข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส านัก
ฯ เพ่ือก าหนดหัวข้อในการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของส านักฯ เพ่ือ
รวบรวมองค์ความรู้ และน ามาพัฒนาให้เป็น
ระบบ  
- มีแผนการด าเนินงานการจัดโครงการพัฒนา
องค์กรส านักวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นองค์กรเพ่ือ
การเรียนรู้ประจ าปีงบประมาณ  
 
 
 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งหมดของ
ส านักฯ  

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
ในแต่ละหัวข้อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมองค์
ความรู้ทั้งหมดของส านักฯ 

Deployment - D  
การน าไปปฏิบัติ 

การปฏิบัติตามแผน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามหัวข้อที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน  
- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในแต่ละครั้งและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ามาพัฒนาให้เป็น
ระบบและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ของส านักฯ  
 
 
 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
บางครั้งจัดพร้อมกับโครงการอ่ืนๆ 
ของส านักฯ อาจจะท าให้มี
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบทั้งหมด 

- วางแผนก าหนดระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมโดยการดูปฏิทิน
แผนงานของบุคลากรแต่ละคนเพื่อ
ไม่ให้กิจกรรมที่จัดซ้ าซ้อนกับงาน
ของแต่ละบุคคล 
 



หลักการ/วิธีการ กระบวนงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
 Learning - L  

การเรียนรู้ 
การตรวจประเมิน

ความก้าวหน้าและการได้มาซึ่ง
ความรู้ใหม่ รวมถึงแสวงหา
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

- การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในส านักฯ อย่างต่อเนื่องจากการน าองค์
ความรู้ของบุคลากรแต่ละคนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างสม่ าเสมอ 
- บุคลากรมีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ และ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

  

Integration - I  
การบูรณาการ 

การทบทวนแผนโดยอาศัยผล
ของการประเมิน การท าให้

กระบวนการและการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ
เป็นเนื้อเดียวกัน รวมทั้งการ

เลือกตัววัดที่ดีข้ึน 

- มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการน าไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานจริง และปรับปรุงแก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน และเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  

 


