


คํานํา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

มาตรา 11 ไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาองคความรูในองคกร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เปนรูปธรรม และบรรลุตามเปาประสงค ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
รวมท้ังการยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา มีความตระหนักในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคกรแหงการเรียนรู
มีการผลักดันการดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ในองคกร
และไดเล็งเห็นถึงความสําคัญขององคความรูและกระบวนการจัดการความรู อันกอใหเกิดการจัดการ
ความรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงนําแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge
Management Action Plan) มาเปนแนวทางในการพัฒนา ท้ังในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนางานและองคกร ตลอดท้ัง
การถายทอดความรูภายในหนวยงาน จึงไดจัดทําแผนการจัดการความรู ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan)

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดการความรูฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน ในการจัดทํา
แผนการจั ดการความรู (Knowledge Management Action Plan) เพ่ื อนํ าไปสู สั มฤทธิ ผลใน
การดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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ภาคผนวก
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู (KM TEAM)



การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
----------------------------- 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้เกิดขึ้นมากมาย          
ทั้งองค์ความรู้ในระดับองค์กรและองค์ความรู้ในระดับบุคคล และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าเป็นต้องมีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management หรือ KM) อันหมายถึง กระบวนการในการรวบรวมองค์ความรู้
ต่าง ๆ ภายในองค์กรต่าง ๆ ที่ยังคงกระจายอยู่ไม่ว่าจะจากตัวบุคคล หรือที่บันทึกเป็นเอกสาร แล้วน า
องค์ความรู้เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการและจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ 
ได้ง่ายขึ้น และเกิดการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้รู้  แล้วน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
เป้าหมาย 

1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ 
3. แนวปฏิบัติที่ดี 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. นโยบายให้มีการสนับสนุนการจัดการความรู้ 
2. ความมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 
3. การวัดผลการจัดการความรู้ 

 
 การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร       
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด        
เชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 

จากแนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Action Plan)       
จึงได้น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) มาประยุกต์ใช้
ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
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 กระบวนการจัดการความรู้   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการความรู้ตาม

กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 1 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
ที่มา : ส านักงาน ก .พ .ร .และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ .(2548). คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้          

โครงการพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ. 
 
กระบวนการจัดการความรู้ ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ ระบุความรู้ที่จ าเป็น โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย   
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่และแสวงหาความรู้จากภายนอก  
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ

ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยปรับปรุงเอกสารหรือสรุปความเพ่ือเผยแพร่ให้เกิด

ความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างมมีาตรฐานและเนื้อหาทีส่มบูรณ์ 
5. การเข้าถึงความรู้ โดยท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก          

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปไซต์ เป็นต้น 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
7. การเรียนรู้ โดยท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก          

สร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ จนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป           
อย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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ตารางปฏิทินการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ผู้รับผิดชอบ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1 ประชุม/พิจารณาแนวทางการจัดการความรู้             คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพ

การศึกษา  
2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 

(KM TEAM) 
     

 
   

   คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา  

3 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้             คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้  

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้             คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้  

5 รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ 

     
 

   
   คณะกรรมการบริหารการจัดการ

ความรู้  

6 ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ 

         
   คณะกรรมการบริหารการจัดการ

ความรู้  

7 รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้             คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้  
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แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ชื่อหน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิต 
 
วิธีการด าเนินการ  
ล าดับ

ที ่
กระบวนการจัดการ

ความรู้ 
การจัดการความรู้ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งช้ีความรู ้ 1. ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ       
เชิงรุก ปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมกัน
ก าหนด (1) แนวทางการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
(2) ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
จัดการความรู้ 

 
 
 
 
2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารการจัดการความรู้ (KM TEAM)
ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นผู้แทน
บุ ค ล าก ร จ าก ห น่ ว ย ง าน ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย  
 

พฤศจิกายน 2560 – 
กุมภาพันธ ์2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2561 

- เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- ร่วมกันก าหนดแผนการจัดการ
ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
- เพื่ อ ให้ คณ ะกรรมการบริห าร   

การจัดการความรู้  (KM TEAM)  
ได้ด าเนินการค้นหาความรู้ภายใน
หน่วยงาน 

- มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่ อร่วมกันพิ จารณ าแนว
ทางการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพโดยครอบคลุม
พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิ ช าก าร  ด้ าน ศิ ลป ะแ ล ะ
วัฒ น ธรรม  และด้ าน การ
บริหารจัดการ 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู ้(KM 
TEAM) ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่าย
ปฏิบัติการเชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่าย
ปฏิบัติการเชิงรุก 
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ล าดับ
ที ่

กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

การจัดการความรู้ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

1. รวบรวม ศึกษา และค้นคว้าหา
ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การป ฏิ บั ติ งาน ห รื อพั ฒ น างาน ที่
น ามาใช้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

2. มีการแสวงหาความรู้ที่จ าเป็นของ
หน่วยงาน มีการทบทวนความรู้จาก
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการจัดการ
ความรู้ในรอบปีที่ผ่านมา และแหล่ง
ความรู้จากหน่วยงานภายนอก หรือ
อ งค์ ก ร อื่ น  ๆ  ผ่ า น เว็ ป ไซ ต์ ห รื อ
สารสนเทศ 
 

มกราคม - 
กุมภาพันธ ์2561 

- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมี
การด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ 
ภายใต้องค์ความรู้ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านการบริการจัดการ
และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

- มีหัวข้อการจัดการความรู ้
- มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
หัวข้อท่ีก าหนดไว ้

 

คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้  
 
 
 
 

3 จัดการความรู้ ให้ เป็ น
ระบบ 

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 
ด าเนินการรวบรวมความรู้ที่แสวงหามา
ได้ จากความรู้ที่ผ่านมา และความรู้ที่
จัดหามาใหม่ มาด าเนินการจัดหมวดหมู่
ให้เป็นระบบ  

มกราคม – 
พฤษภาคม 2561 

- สรุปประเด็นความรู้ สกัดความรู้ฝัง
ลึกที่ ได้จากกิจกรรมคัดเลือกและ
รวบรวมข้อมูล 
 

- จับประเด็นความรู้ที่ฝังลึกจาก
ตัวบุคคลและน ามาสรุปเป็น
ความรู้อย่างน้อยครอบคลุม
ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย 
 

คณะกรรมการบริหาร
การจัดการความรู้  

4 ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ
กลั่นกรองความรู้ 
 
 

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 
หารือในที่ประชุม พิจารณาประมวล
ความรู้และกลั่นกรองข้อมูลถึงความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา 
 

มกราคม – 
พฤษภาคม 2561 

- น าแก่นความรู้ที่ ได้บันทึกไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
จัดท าเป็นเอกสารหรือสื่อสารสนเทศ 
 

- ได้แนวทางปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ แก่บุ คคลอื่ นหรือ
ภายนอก 

คณะกรรมการบรหิาร
การจัดการความรู ้
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ล าดับ
ที ่

กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

การจัดการความรู้ ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถึงความรู ้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้/แนว
ปฏิบั ติ ที่ ได้ จากการจั ดการความรู้
ผ่านเว็ปไซต์ หรือ Facebook หรือสื่อ
สารสนเทศอ่ืน ๆ 

 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2561 

- บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว สามารถน าความรู้ไปทดลอง
ใช้ปฏิบัติได้ 

 

- น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่
ได้ เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์  หรือ 
Facebook หรือสื่อสารสนเทศ
อื่น ๆ น าไปทดลองปฏิบัติ 

คณะกรรมการบรหิาร
การจัดการความรู ้

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

มีการกิจกรรมเพื่ อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2561 

- เพื่ อเป็น เวที ให้บุ คลากรหรือ
หน่วยงานน าองค์ความรู้ที่มีในตัว
บุคคลหรือหน่วยงานน ามาเสนอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

- บุคลกรเข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนองค์ความรู้ไม่น้อย

กว่า 5 เรื่อง 
 

คณะกรรมการบรหิาร
การจัดการความรู ้

7 การเรยีนรู ้ มี ก ารน า ค ว าม รู้ ที่ ได้ รั บ จ าก ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงจัดท าเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี 

กรกฎาคม  2561 - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ด้ า น ก า รจั ด ก า รค ว าม รู้ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

- แนวปฏิบัติที่ดี 1 เล่ม คณะกรรมการบรหิาร
การจัดการความรู ้
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แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1. การระบุความรู้ที่จ าเป็น      
    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้   

ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  19/2561  เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจ าปีการศึกษา 2560  ซึ่งประกอบด้วย  

           1.1.1 คณะกรรมการอ านวยการ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 
และหัวหน้างานต่าง ๆ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย ควบคุม ติดตาม และอ านวยความสะดวกใน             
การด าเนินการด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามประเมินตนเอง 

           1.1.2 คณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ รองคณบดี ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
งาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ ท าหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์ทักษะความรู้ที่จ าเป็นของ
หน่วยงาน จัดท าแผนการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิผล จัดท า
เอกสารที่แสดงผลการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้อื่นผ่านสื่อ/เว็ปไซต ์ 

 1.1.3 คณะกรรมการก ากับ สนับสนุน ติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้  ได้แก่         
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดนโยบายและถ่ายทอด
แผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงาน  ก ากับดูแล สนับสนุน ติดตามการด าเนินงานด้าน        
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน และสรุปผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
1.2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย        
ปีการศึกษา 2560 ก าหนดเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดระบบและเป็น แนวปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันในการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้   

มีการรวบรวม ศึกษา และค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางานที่น ามาใช้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  ตลอดทั้งมีการแสวงหาความรู้ที่
จ าเป็นของหน่วยงาน มีการทบทวนความรู้จากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการจัดการความรู้ในรอบปีที่ผ่าน
มา และแหล่งความรู้จากหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรอื่น ๆ ผ่านเว็ปไซต์หรือสารสนเทศ 

 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

 มีการด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน โดยการแสวงหามาได้จากความรู้ที่ผ่าน
มา และความรู้ที่จัดหามาใหม่ มาด าเนินการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ มีการวางแผนการด าเนินงาน        
การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข  
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมทบทวนและสรุปความรู้ เกี่ยวกับ

กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการในช่วง เดือนมกราคม 
2561 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ หารือในที่ประชุมของหน่วยงาน พิจารณาประมวลความรู้
และกลั่นกรองข้อมูลถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา ตลอดทั้งน าแก่นความรู้ที่ได้บันทึกไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่อสารสนเทศ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคล
อ่ืนหรือภายนอก 

 
5. การเข้าถึงความรู้ 

บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ที่ ได้ เผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านเว็ปไซต์ หรือ 
Facebook หรือสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถน าไป
ทดลองปฏิบัติใช้ได้  
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
         มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานภายในหน่วยงานหรือ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ในทักษะที่จ าเป็น อันส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่บรรลุ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7. การเรียนรู้  
             มีการส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ ได้รับคือ กระบวนการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ                 
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสังเกตได้จากการสรุปและรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ซ่ึงหน่วยงานจัดท าท ารายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
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โครงการ/กิจกรรมด้านการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ประจ าปีการศึกษา 2560  

ล าดับ โครงการ ความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ ์

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานที ่ หน่วยงาน 

1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน  
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/
ศูนย์” 

แผนกลยุทธ์ที่ 6  
ด้านการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั 
 

วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันท่ี 2 - 4 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ณ ไมด้า รสีอร์ท กาญจนบรุี 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.  โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน” 
ครั้งท่ี 2 
 

แผนกลยุทธ์ที่ 6  
ด้านการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั 

สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร 
ระบ บ การจั ด ก าร เรี ย น การสอน       
และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

วันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน 
พ.ศ.2561  

 

ณ ห้องประชุมอาคาร 27 ช้ัน 4 
(2704 A)  

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

 

3.  โครงการ การน าเสนอบทความวิจัยให้ได้
ตี พิ ม พ์ :  ถ ก ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห า จ า ก
ประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แผนกลยุทธ์ที่ 3  
การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัย สรา้งองค์

ความรู้นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

เสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้าง
อ งค์ ค วาม รู้ น วั ต ก รรม  แ ล ะ งาน
สร้างสรรค์ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ.2561 

ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย 
(2707C) อาคาร 27 ช้ัน 7  

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

4.  โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(การจัดการองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพื้นที่) 

แผนกลยุทธ์ที่ 3  
การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัย สรา้งองค์

ความรู้นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน /วิจัย ระหว่างวันท่ี 15 – 17 
ธันวาคม พ.ศ.2560 

และ 
ระหว่างวันท่ี 23 - 24 
ธันวาคม พ.ศ.2560 

ณ ห้องประชุมส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 และ 
ณ แหล่งท่องเที่ยวส าคญัในเขต

พื้นที่ต าบลอู่ทอง 
 

คณะครุศาสตร ์
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ล าดับ โครงการ ความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ ์

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานที ่ หน่วยงาน 

5.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตมิเตม็
ศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการด้านโฆษณา
และธุรกิจบันเทิง   

แผนกลยุทธ์ที่ 2  
ด้านการจดัการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน 11 ตุลาคม 2560  
18 ตุลาคม 2560  

 
1 พฤศจิกายน 2560  
8 พฤศจิกายน 2560  

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ช้ัน 3 

อาคาร 11 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 7 

ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ช้ัน 3 
อาคาร 11 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

6.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ "การประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ IMMS 2018" 

แผนกลยุทธ์ที่ 3  
การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัย สรา้งองค์

ความรู้นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

 

เสริมสร้างศั กยภาพด้ านงานวิจั ย  
สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 

ระหว่างวันท่ี 23 - 24 
กรกฎาคม 2561  

 

ณ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

7.  ก าร จั ด ก า รอ งค์ ค ว าม รู้  (KM) เรื่ อ ง        
การจัดท า มคอ. ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
เชื่อมโยงสู่การจัดการความรู้ 
 

แผนกลยุทธ์ที่ 2  
ด้านการจดัการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน วันท่ี 12 กรกฎาคม 
2561  

ณ อาคาร 27 ช้ัน 24  
ห้อง Recital 

วิทยาลัยการดนตร ี

วิทยาลัยการดนตร ี

8.  โครงการ “การจัดท าแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่
แ ล ะ งาน ส ร้ า งส ร รค์ ท า งด น ต รี ที่ มี
ประสิทธิภาพ” 

แผนกลยุทธ์ที่ 3  
การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัย สรา้งองค์

ความรู้นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

 

วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน /วิจัย วันท่ี 7 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการดนตร ี วิทยาลัยการดนตร ี
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ล าดับ โครงการ ความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ ์

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานที ่ หน่วยงาน 

9.  โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติ การ “แนว
ทางการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา และโครงการในพระราชด าริ 
ดอยอ่างขาง เพื่ อพัฒนางานวิจัยและ
การบูรณาการสู่การเรียนรู้” 

แผนกลยุทธ์ที่ 5  
ด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และ 
แผนกลยุทธ์ที่ 6  

ด้านการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยั 

ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาระบบ
บริหารตามหลักการจัดการคุณภาพ
ด้านยุทธศาสตร์ 

วันท่ี 8 – 10 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 

ณ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
และสถานเีกษตรหลวง อ่างขาง  

จังหวัดเชียงใหม ่

บัณฑิตวิทยาลัย 

10.  โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
ระยะที่ 1 

แผนกลยุทธ์ที่ 6  
ด้านการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ตั้งแต่เดือนมกราคม – 
30 กันยายน 2561  

(9 เดือน) 

ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

ส านักงานอธิการบด ี

11.  โครงการศึกษาดูงานการจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมนิสิตและส่งมอบงานอาจารย์นิสิต
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 - 
2561 

แผนกลยุทธ์ที่ 2  
ด้านการจดัการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร 
ระบบการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

ระหว่างวันท่ี  
30 พฤษภาคม –  
1 มิถุนายน 2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีและมาแคน  

รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุร ี

ส านักกิจการนสิิต
นักศึกษา 

12.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
อาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนทอ้งถิ่น 

แผนกลยุทธ์ที่ 5  
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษ        
รัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

13.  โครงการเพิ่มประสบการณ์ ชีวิ ตสร้าง
มิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” 
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 
 

แผนกลยุทธ์ที่ 2  
ด้านการจดัการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันท่ี 20 - 23 
มิถุนายน พ.ศ.2561  
และ ระหว่างวันท่ี  
24  มิถุนายน – 
 7 กรกฎาคม  
พ.ศ.2561 

 

ต่างประเทศ ส านักวิเทศสมัพันธ์
และเครือข่าย

อาเซียน 
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ล าดับ โครงการ ความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ ์

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานที ่ หน่วยงาน 

14.  โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหาร
งานวิจัย  และสถาบันความหลากหลาย
ทางงานวิจัยเฉพาะ และสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม”  

แผนกลยุทธ์ที่ 3  
การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัย สรา้งองค์

ความรู้นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

วิชาการ/การจดัการเรียนการสอน ระหว่างวันท่ี 4 – 5 
มกราคม 2561  

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

15.  โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนา
นักวิจัยและแนวทางการบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณทุนวิจัย” 

แผนกลยุทธ์ที่ 3  
การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัย สรา้งองค์

ความรู้นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

วิชาการ/การจดัการเรียนการสอน วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

16.  โครงการนักสืบ(ค้น) สารสนเทศมืออาชีพ แผนกลยุทธ์ที่ 2  
ด้านการจดัการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร 
ระบบการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2560 - 

เดือนมีนาคม  
พ.ศ.2561 

ณ หอ้งปฏิบัติการ  
ห้อง  IT1,  IT2  

อาคารบรรณราชนครินทร ์
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

17.  โครงการห้องสมุดสัญจร แผนกลยุทธ์ที่ 4  
ด้านการบริการวิชาการ 

สู่ชุมชน 

บริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ระหว่างวันท่ี 21-22 
มิถุนายน 2561 

ณ ห้องปฏิบัติการ ห้อง IT1,  
IT2 อาคารบรรณราชนครินทร์  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

18.  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์กร 

แผนกลยุทธ์ที่ 6  
ด้านการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561 

ณ ประชุมราชาวดี ช้ัน 6  
อาคารบรรณราชนครินทร ์

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ล าดับ โครงการ ความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ ์

ประเภทโครงการ ระยะเวลา สถานที ่ หน่วยงาน 

19.  โครงการการจัดการความรู้ สู่การประกัน
คุณภาพฯ 

แผนกลยุทธ์ที่ 6  
ด้านการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั 
 

วิชาการ/การจดัการเรียนการสอน วันท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561 

ห้องประชุม Edu roam  
อาคาร 10 ช้ัน 1 

ส านักคอมพิวเตอร/์ 
ส านักส่งเสรมิ

วิชาการ 
และงานทะเบยีน 

20.  โครงการ “การพัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย” 

แผนกลยุทธ์ที่ 6  
ด้านการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั 
 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ระหว่างวันท่ี 22 - 26 
กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2561 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

21.  โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
เลิ ศ  เพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ในด้ านการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนกลยุทธ์ที่ 6  
ด้านการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ระยะที่ 1  
ระหว่างวันท่ี 22 - 23 

มกราคม 2561  
ระยะที่ 2  

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2561 ระยะที่ 3 

ระหว่างวันท่ี 5 - 6  
พฤษภาคม 2561  

ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 
 

ณ โรงแรม เอส สวีท โฮเทล  
และไร่รวงข้าวภตูะวัน  

เกษตรอินทรีย์ จังหวัดราชบุร ี
 

 

ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

22.  โค ร งก า ร เรี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

แผนกลยุทธ์ที่ 6  
ด้านการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั 
 

วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันท่ี 17-25 
มีนาคม 2561 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที ่ ๑๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM TEAM) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

……………………………………………………… 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖        
มาตรา ๑๑ ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง  ๆ        
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ประกอบกับการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่  ๕ การบริหารจัดการ             
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของสถาบัน เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานในข้อที่ ๕ ว่าด้วยการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน        
ในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้เป็นไป     
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM TEAM) 
ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑.   กรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต กรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ กรรมการ 
๑๐.  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์มรกต ภู่ทอง กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ กรรมการ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
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๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที กรรมการ 
๑๖.  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข กรรมการ 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
๑๘.  อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ กรรมการ 
๑๙.  นางสาวอรุณี คู่วิมล กรรมการ 
๒๐.  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการ 
๒๑.  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการ 
๒๒.  อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ กรรมการ 
๒๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการ 
๒๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๒๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการ 
๒๖.  อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง กรรมการ 
๒๗.  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กรรมการ 
๒๘.  อาจารย์พรรณา พูนพิน กรรมการ 
๒๙.  นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ กรรมการ 
๓๐.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. ก าหนดนโยบาย ควบคุม ติดตาม และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 ๒.   คณะกรรมการด าเนินงาน ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ 

๑. อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา  เย็นเอง ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.ณัฐมน   พันธุ์ชาตรี กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.ธนภัทร  จันทร์เจริญ กรรมการ 
๔. นางสาวจิรฐาทิพย์  วัฒนพานิช กรรมการและเลขานุการ 

    
๒.๒ คณะกรรมการด าเนินการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑. อาจารย์อภิญญา   หนูมี ประธานกรรมการ  
๒. อาจารย์ ดร.ทชชยา   วนนะบวรเดชน์ กรรมการ  
๓. นางสาวณัฐกาญจน์   รัตนพันธ์ กรรมการและเลขานุการ  

 
 ๒.๓ คณะกรรมการด าเนินการคณะวิทยาการจัดการ 

๑. อาจารย์ณัฐพนธ์  เกษสาคร ประธานกรรมการ  
๒. อาจารย์สุเมธ  ใจเย็น กรรมการ  
๓. นางสาวบุญถึง  สัมมาโภชน์ กรรมการและเลขานุการ  
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 ๒.๔ คณะกรรมการด าเนินการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา   อมร กรรมการ  
๓. นางสาวธัญญารัตน์   จีนหลี กรรมการและเลขานุการ  

 
  ๒.๕ คณะกรรมการด าเนินการวิทยาลัยการดนตรี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร ประธานกรรมการ  
๒. อาจารย์จีระพันธ์  อ่อนเถื่อน กรรมการ  
๓. นางสาววรินฤทัย  พินิจ กรรมการและเลขานุการ  

 
 ๒.๖ คณะกรรมการด าเนินการบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาปี  คงอินทร์ ประธานกรรมการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหาม ี กรรมการ  
๓. นางสาวสรัลรัตน์  รุ่งแสง กรรมการและเลขานุการ  

 
 ๒.๗ คณะกรรมการด าเนินการส านักงานอธิการบดี 

๑. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ประธานกรรมการ  
๒. นายอภิชาติ    สิงห์ชัย กรรมการ  
๓. นายอินกาญจน์   เศรษฐศิวนนท์ กรรมการและเลขานุการ  

 
 ๒.๘ คณะกรรมการด าเนินการส านักคอมพิวเตอร์ 

๑. อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ ประธานกรรมการ  
๒. นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล กรรมการ  
๓. นายจักรพงศ์  จิตรแก้ว กรรมการและเลขานุการ  

  
 ๒.๙ คณะกรรมการด าเนินการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ประธานกรรมการ  
๒. อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน กรรมการ  
๓. นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี กรรมการและเลขานุการ  

  
 ๒.๑๐ คณะกรรมการด าเนินการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอารีวรรณ รวยดี กรรมการ 
๓. นางสาวจานุการ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

    
 ๒.๑๑ คณะกรรมการด าเนินการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ประธานกรรมการ  
๒. อาจารย์ธีราพร  ปฎิเวธวิทูร กรรมการ  
๓. นางสาวอธิษฐาน  ศรีลานุช กรรมการและเลขานุการ  
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 ๒.๑๒ คณะกรรมการด าเนินการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๑. อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย กรรมการ 
๓. นายเอกพงษ์    พร้าวไธสง กรรมการและเลขานุการ 

  
 ๒.๑๓ คณะกรรมการด าเนินการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

๑. อาจารย์พรรณา  พูนพิน ประธานกรรมการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ กรรมการ  
๓. นางสาวนภัสนันท์  สุวรรณวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ  

 
 ๒.๑๔ คณะกรรมการด าเนินการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. อาจารย์จาริวัฒน์ ศิริอินทร์ ประธานกรรมการ  
๒. อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ กรรมการ  
๓. นางสาวสุปราณี ชมจุมจัง กรรมการและเลขานุการ  

 
 ๒.๑๕ คณะกรรมการด าเนินการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ์ ประธานกรรมการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ  
๓. นางสาวนัชมา  ซ่งเป็ก กรรมการและเลขานุการ  

 
 ๒.๑๖ คณะกรรมการด าเนินการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

๑. อาจารย์จารุกิตติ์ ดิษสระ ประธานกรรมการ  
๒. อาจารย์ธนเดช สอนสะอาด กรรมการ  
๓. นางสาวสุนารี นาคทองอินทร์ กรรมการและเลขานุการ  

 
   ๒.๑๗ คณะกรรมการด าเนินการส านักสภามหาวิทยาลัย 

๑. นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวภรทิพย์  สกุลชูชาติ กรรมการ  
๓. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ กรรมการและเลขานุการ  

 
หน้าที่ : ๑. จัดท าแผนและปฏิทินการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  

๒. ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  
๓. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔. จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน  
๕. รายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.   คณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ประธานกรรมการ 
๒.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวขนิษฐา พ่ึงประจวบ กรรมการ 
๔.  นางพิชยภัคร์ สิงจานุสงค ์ กรรมการและเลขานุการ 
๕.  นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ : ๑. ก าหนดนโยบายและถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงาน 

๒. ก ากับดูแล สนับสนุน ติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
๓. สรุปผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ เสนอมหาวิทยาลัย 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง                   
 
 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต) 
รองอธิการบดี 
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