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ค ำน ำ 
 

  ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ข้อที่ ๓ ก ำหนดให้สถำบันมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อมุ่งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำร
รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในสถำบันซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในสถำบันสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้สถำบันมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงสุด กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ในสถำบันประกอบด้วยกำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บข้อมูล กำรเข้ำถึงข้อมูล 
และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ 
ภำยในสถำบัน กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบันให้ดียิ่งขึ้น 

 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ให้ควำมส ำคักกับกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่ง
กำรเรียนรู้ จึงได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ขึ้น โดยได้ก ำหนดประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ และครอบคลุมทุกพันธกิจ มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะพัฒนำควำมรู้และทักษะ จัดให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรรวบรวมควำมรู้ และน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำและ
ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ยังได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้กับสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ เพื่อน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 
 
        ผศ.ดร.ธนพรรณ  ธำน ี
       รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
        ประธำนกำรจัดกำรควำมรู้  
                                                                               มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี                                          

      มกรำคม  ๒๕๕๗ 
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สำรบัก 
เรื่อง                           หน้ำ 
ค ำน ำ            ก 
สำรบัก            ข 

บทที่ ๑  บทน ำ     

 ประวัติกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี              ๑ 

 ปรัชกำกำรศึกษำ        ๓ 

 วิสัยทัศน์         ๓ 

 อัตลักษณ์          ๓ 

 เอกลักษณ์         ๓ 

 พันธกิจ         ๔ 

 เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์        ๔ 

 วัตถุประสงค์        ๕ 

 กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน       ๖ 

 คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้      ๑๑ 
บทที่ ๒  แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ 

 แรงจูงใจในกำรริเริ่มกำรจัดกำรควำมรู้     ๑๒ 

 ประเภทควำมรู้        ๑๒ 

 โมเดลกำรจัดกำรควำมรู้       ๑๔ 

 คนส ำคักท่ีด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้      ๑๕ 
บทที่ ๓  แผนกำรจัดกำรควำมรู้         ๑๘ 

 กำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน-  ๑๙ 
คุณวุฒิแห่งชำติ TQF 

 กำรสร้ำงงำนวิจัยเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์              ๒๓ 
กำรวิจัย   

 คณะผู้จัดท ำ         ๒๕ 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 
 
ประวัติกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปี
การศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดท าการสอนใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ รัฐบาลสมัย พลเอกชาติชาย  
ชุณหวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ล าดับที่ ๑๙ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้  
รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย  
รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้ คือ  
๑. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๑  
๒. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓  
๓. ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๒  
๔. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน  
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถือเอาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
 
                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ ถนนวารินเดชอุดม ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๕,๒๒๘ ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามีพ้ืนที่ประมาณ ๔๕๐ ไร่ 
มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่อ าเภอวารินช าราบและอ าเภอเมือง โดยมีระยะห่างจากสนามบินจังหวัด
อุบลราชธานีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟอ าเภอวารินวารินช าราบ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 

 
 

ตรำสักลักษณ์มหำวิทยำลัย :  
ลักษณะเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บน
แท่นรองรับของเส้น ๓ เส้น และด้านล่างของฐานมี ค าว่า “มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี” ดอกบัวมีสีกลีบบัว 
หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว ๓ เส้น หมายถึงแม่น้ าสายส าคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่
พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปัญญาอัน
เปลือกหุ้มสถาบันส าหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ าเงินเป็นขอบเส้นของตรา
มหาวิทยาลัยนั้นหมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพ้ืน หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัย
ผู้ออกแบบตรามหาวิทยาลัย คือ นายสันติ บุศทิพย์ 
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ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลยั :  
ได้แก่ “ต้นกันเกรา หรือ มันปลา” ชื่อสามัญ Anon, Tembusu ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraea fragrans Roxb.  
วงศ์ Fagraea เป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอมขจรขจาย  
แม้ต้นกันเกราจะขึ้นอยู่ในดินอันขาดความอุดมสมบูรณ์ก็สามารถยืนต้น เจริญเติบโตอย่างงดงาม เนื้อไม้กันเกรา
แข็งแรงและทนทานมาก ปลวกไม่สามารถท าลายได้ ทั้งยังมีน้ ามันในเนื้อไม้ ซึ่งช่วยรักษาเนื้อไม่ได้ดีและขัดเงาได้
สวยงาม เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ละปีได้รับการจัดสรร
งบประมาณของประเทศไม่มากนัก แต่ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากการออกดอกพรั่งพรูพร้อมกันทั้งต้นเปรียบได้กับความสามัคคี ความพรั่งพร้อม ความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาที่จะร่วมสร้างมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า 
 

ปรัชกำ : 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” 

 

วิสัยทัศน์ : 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นน้าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน” 

อัตลักษณ์ : 
“สร้างสรรค์  สามัคคี  ส้านึกดีต่อสังคม” 
 
เอกลักษณ์ : 
“ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 
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พันธกิจ : 
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น และด ารงชีวิตบน 
   พ้ืนฐานความพอเพียง 
๒. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาค  
   ลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  
๓. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๔. ท านุบ ารุง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์: 

๑. ๑. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับ 
๒.     ของสังคม 
๓. ๒. องค์ความรู้ นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
๔. ๓. งานบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  
๕.     และสขุภาวะ 
๖. ๔. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน 

 

 
วัตถุประสงค์ : 

๑. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพและมีความสุขในการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้
แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน 
๒. สร้างองค์ความรู้  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน  สังคมและประเทศ  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้ดีขึ้น 
๓. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจากความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ การจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ขยายไปสู่สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน และเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๔. ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู เพ่ือธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม 
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ   
๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมี
ความสุข 
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 

 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน : 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม 
ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกท่ีดี และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
เป้ำประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่

ยอมรับของสังคม 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน - ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๓๐ 

๒. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบ  
    ประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้ง  
     แรก 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๙๐ 
๔. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ     

อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี    
ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ    
การศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๒ ๘๒ 

 

มำตรกำร 
๑.๑ พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
๑.๒ *พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษท่ี ๒๑   
๑.๓ *จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
๑.๔ *ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร ให้

นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การหาประสบการณ์จากการ

ท าจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและท่ัวถึง  
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 
 
๑.๗ *ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด า เนินชีวิตบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม  

๑.๘ *ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย
และมีความสุข 

๑.๙ *พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
๑.๑๐*สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
๑.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน  
๑.๑๒ *มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
๑.๑๓ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบได้ตาม

ระยะเวลาในหลักสูตร  
๑.๑๔ พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการใน 
ระดับสากล 
เป้ำประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

คะแนน ๓.๕๑ ๓.๗๕ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

๒. ดัชนีคุณภาพอาจารย์ : การพัฒนาคณาจารย์ คะแนน ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๓๐ ๓.๓๐ ๓.๕๑ 
 

มำตรกำร 
๒.๑ *พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒.๒ *ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการศึกษา ต ารา และผลงาน

ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
๒.๓ *ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และสามารถเป็นที่

ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
๒.๔ *จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทาง

วิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (คงเดิม) 
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 
 
๒.๕ *พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเปิด

ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  
เป้ำประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

คะแนน ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๓๐ ๓.๕๑ ๔.๐๐ 

๒. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ คะแนน ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๔.๐๐ 
๓. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ คะแนน ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๕๐ 

 

มำตรกำร 
มีกำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรวิจัย เพื่อส่งเสริมควำมเป็นเอกลักษณ์ภูมิปักกำลุ่มน้ ำโขง 
๓.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
๓.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       
๓.๓ *ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้นภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ

อาเซียน ทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย     
๓.๕ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมีชื่อเสี ยงของ

มหาวิทยาลัย       
๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน 

และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ       
 
 
 
 
 
 
 

7 



แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๔.  
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ตัวช้ีวัด 
  

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

คะแนน ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากบริการ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

มำตรกำร 
๔.๑  ก าหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
๔.๒ *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัยและ

การเรียนการสอน 
๔.๓  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
๔.๔  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการ

พ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน 
๔.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก 

เยาวชน และชุมชน 
๔.๗ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน 
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๕.  
สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศ
ในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้าวิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน 
ตัวช้ีวัด   

     ตัวช้ีวัด 
หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. ระดับความส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ระดับ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ 

 

มำตรกำร 
๕.๑ ก าหนดกรอบและนโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
๕.๒ *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับ

การวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา   
๕.๓ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่องค์ความรู้

และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพทาง

ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้ำประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด     

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมี
ธรรมาภิบาล (ม.อบ.๒) 

ระดับ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 

 
มำตรกำร 
๖.๑ *พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
       ๖.๑.๑ ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ     

พัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๑.๒ กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

        ๖.๑.๓ ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

       ๖.๑.๔ ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน  
๖.๑.๕ ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๖.๑.๖ มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้         

๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
      ๖.๒.๑ ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์ หรือการกระจายการ 
              ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยเร่งด่วน   
      ๖.๒.๒ ทบทวนหลักการและก าหนดมาตรการในการบริหารอัตราก าลัง เช่น ทบทวนสัดส่วนอัตราก าลังสาย 
              วิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตราก าลัง เป็นต้น 
๖.๓ ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุง

ระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย      
๖.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
     ๖.๕.๑ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง   
             เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 
     ๖.๕.๒ จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
     ๖.๕.๓ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
๖.๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

องค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของมหาวิทยาลัย 

๖.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 

 ๖.๘ ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 ๖.๙ ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลก

ร้อน  
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๗ 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการท างานได้
เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ : บุคลากรท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด        

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
ที่ใช้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน  
    (ม.อบ. ๓) 

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ 

๒. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ม.อบ.๔) 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

มำตรกำร 
๗.๑  *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานและ
น ามาใช้ทุกส่วนราชการภายใน  

๗.๒ *พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

๗.๓ *พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันต่อการ 
       เปลี่ยนแปลง  
๗.๔ *ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและ

ประสบการณ์  
๗.๕ *สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข  
๗.๖ *ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

     ๗.๗ *ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
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คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 

๑. ผศ.ดร.ธนพรรณ  ธำนี รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ประธำนคณะกรรมกำร 
๒. อำจำรย์สุรชัย  จูมพระบุตร รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพและ

สำรสนเทศ 
รองประธำนกรรมกำร 

๓. อำจำรย์เอกสิทธิ์  อ่อนสอำด คณะเกษตรศำสตร ์ กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ฐิติเดช  ลือตระกลู คณะเภสัชศำสตร์ กรรมกำร 
๕. อำจำรย์จำรุวรรณ ชุปวำ คณะพยำบำลศำสตร์ กรรมกำร 
๖. อำจำรย์อุทัย  อันพิมพ์ คณะบริหำรศำสตร์ กรรมกำร 
๗. อำจำรย์ลติพร  อุดมสุข วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข กรรมกำร 
๘. อำจำรย์นิติลักษณ์  แก้วจันดี คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
๙. นำยธีระพงษ์  วงศ์บุก คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
๑๐. นำงฐิตินันท์  ภูนิคม คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำร 
๑๑. นำงวรุณี  ไชยกำล คณะวิทยำศำสตร ์ กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวศุภลักษณ์  มำคูณตน คณะศิลปประยุกต์และกำรออกแบบ กรรมกำร 
๑๓. อำจำรย์สุวภัทร  ศรีจองแสง คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำร 
๑๔. นำยฐิติกรณ์รัศมิ์ ศรีโชค คณะรัฐศำสตร์ กรรมกำร 
๑๕. อำจำรย์แก้ว  อุดมศิริชำคร ส ำนักวิทยบริกำร กรรมกำร 
๑๖. นำยฉัตรชัย  พรหมนำ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย กรรมกำร 
๑๗. นำยธีรเศรษฐ์  รัตนะเศรษฐำกุล ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๑๘. นำงภูษณิศำ  นวลสกุล ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
๑๙. นำยครรคิด  เครือวัลย์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวจริกดำ  บุกจันทร์ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ กรรมกำร 
๒๑. นำงสำวนำวิน ี สุตักตั้งใจ ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำร- 

วิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กรรมกำร 

๒๒. นำงทัศนีย์  ปักกำ กองแผนงำน กรรมกำร 
๒๓. นำยพลชำติ  หอมหวล กองคลัง กรรมกำร 
๒๔. นำงสำวธันย์ชนก  เทศนำ ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดล้อม กรรมกำร 
๒๕. นำงสำวสิริพัฒน์  ลำภจิตร ส ำนักงำนบริหำรบัณฑติศึกษำ กรรมกำร 
๒๖. หัวหน้ำส ำนักงำนประกัน- 
      คุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
สำรสนเทศ 

กรรมกำร 

๒๗. นำงนลินี  ธนสันติ กองกลำง กรรมกำร 
๒๘. นำงพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภำ กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๙. นำงวีณำวรรณ  ประชุมชิต กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๐. นำงสำวยุวดี  ชูรัตน์ กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในกำร
บรรลุเป้ำหมำย อย่างน้อย 3 ประการ ไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
คน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้จึงไม่ใช่
เป้ำหมำยในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ กำรจัดกำรควำมรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อ
ว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้นเอง 
 

แรงจูงใจในการริเร่ิมการจัดการความรู้ 
แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายที่งาน คน และองค์กร เป็นเงื่อนไขส าคัญใน

ระดับท่ีเป็นหัวใจสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
 แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ เป็นต้นเหตุที่น าไปสู่
การท าการจัดการความรู้แบบเทียม และน าไปสู่ความล้มเหลาวในที่สุด เช่น ท าเพราะถูกบังคับตามข้อก าหนด 
กล่าวคือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่า ท า หรือท าเพ่ือชื่อเสียง ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดี หรือมาจากความ
ต้องการผลงานของหน่วยย่อยภายในองค์กร เช่น หน่วยพัฒนาบุคลากร (HRD) หน่วยสื่อสารและสารสนเทศ 
(ICT)  หรือหน่วยพัฒนาองค์กร (OD) ต้องการใช้การจัดการความรู้ในการสร้างความเด่น หรือสร้างผลงานของตน 
หรืออาจจะมาจากคนเพียงไม่กี่คน ที่ชอบของเล่นใหม่ๆ ชอบกิจกรรมที่ดูทันสมัยเป็นแฟชั่น แต่ไม่ใจความหมาย
และวิธีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 
 

ประเภทความรู้ 
 
 ความรู้อาจแบ่งใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ 

๑. ควำมรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือ วิชาการ อยู่
ในต ารา คู่มือปฏิบัติงาน 

๒. ควำมรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge)เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา
ยาวนาน เป็นภูมิปัญญา 
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โดยที่ความรู้ทั้ง ๒ ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน 

 กำรจัดกำร “ควำมรู้เด่นชัด” จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้ เมื่อน าไปใช้
แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว้ เพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไป (ดูวงจรทางซ้ายในรูป) ส่วนกำร
จัดกำร “ควำมรู้ซ่อนเร้น” นั้น จะเน้นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติท าให้เกิด 
การเรียนรู้ร่วมกัน อันน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ต่อไป  
(ดูวงจรทางขวาในรูป) 

 

 

 

 ในชีวิตจริง ความรู้ 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง Tacit ก็
ออกมาเป็น Explicit  และบางครั้ง Explicit ก็เปลี่ยนไปเป็น Tacit 
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โมเดลการจัดการความรู้ 
                                                                     

 
โมเดลปลำท ู

 

๓. โมเดลปลาทู  เป็นโมเดลอย่างง่าย ของสคส. ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 
๓ ส่วน คือ 

 

๑. ส่วน“ หัวปลำ” (Knowledge Vision- KV) หมายถึงส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทาง 
ของการจัดการความรู้โดยก่อนที่จะท าจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “ เราจะท า KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย “ หัว
ปลา” นี้จะต้องเป็นของ “ คุณกิจ” หรือ ผู้ด าเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “ คุณเอ้ือ” และ “ คุณอ านวย” 
คอยช่วยเหลือ 
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๒ . ส่วน“ ตัวปลำ” (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
ส าคัญ ซึ่ง “ คุณอ านวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “ คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “ คุณกิจ” พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิด
การหมุนเวียนความรู้ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 

 

๓. ส่วน“ หำงปลำ” (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “ คลังความรู้” หรือ “ ขุมความรู้” ที่ได้
จากการเก็บสะสม “ เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “ 
หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัดน าไปเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป 
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คนส าคัญที่ด าเนินการจัดการความรู้ 

๑ . ผู้บริหำรสูงสุด (CEO)  
จัดได้ว่า “ โชคดีท่ีสุด” ส าหรับวงการจัดการความรู้ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน ( เห็นคุณค่า และ

ด าเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้นผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้โดย
ก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่ “ คุณเอ้ือ ( ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดี, รอง
ผู้อ านวยการใหญ่ (Vice President)  

 
๒ . คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer-CKO)  

ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “ คุณเอ้ือ” ก็สบายไปเปลาะหนึ่งแต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจาก
ผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “ คุณเอ้ือ” ก็คือ เอาหัวปลาไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็น
เจ้าของ “ หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ “ คุณเอ้ือ” คือ การหา “ คุณอ านวย” และร่วมกับ “ คุณอ านวย” 
จัดให้มีการก าหนด “ เป้าหมาย/ หัวปลา” ในระดับย่อยๆ ของ “ คุณกิจ/ ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “ หัว
ปลา” เข้ากับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการ
บริหารงานแบบเอื้ออ านาจ (empowerment), ร่วม share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพ่ือแสดงให้ “ คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, 
จัดสรรทรัพยากรส าหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรม
สร้างสรรค์อ่ืนๆทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการด าเนินการ ให้ค าแนะน าบางเรื่องและ
แสดงท่าที ชื่นชมในความส าเร็จอาจจัดให้มีการยกย่องในผลส าเร็จและให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการ
สร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

 
๓ . คุณอ ำนวย (Knowledge Facilitator-KF)  

เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ความส าคัญของ “ คุณอ านวย” อยู่ที่การเป็นนักจุด
ประกายความคิด และการเป็นนักเชื่อมโยงโดยต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“ คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“ คุณ
เอ้ือ”), เชื่อมโยงระหว่าง “ คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กรกับ
ภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ท่ี “ คุณอ านวย” ควรท า คือ 
- ร่วมกับ “ คุณเอ้ือ” จัดให้มีการก าหนด “ หัวปลา” ของ “ คุณกิจ” อาจจัด “ มหกรรม หัวปลา” เพ่ือสร้าง
ความเป็นเจ้าของ “ หัวปลา”  

- จัดตลาดนัดความรู้ เพ่ือให้ “ คุณกิจ” น าความส าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดความรู้ออกมาจากวิธี
ท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จนั้น เพ่ือการบรรลุ “ หัวปลา”  

- จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “ เชิญเพ่ือนมาช่วย” (Peer Assist) เพ่ือให้บรรลุ “ หัวปลา” ได้ง่าย หรือ
เร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้เรียนรู้วิธีท างานจากเขา เชิญเขามาเล่า หรือสาธิต 

- จัดพื้นที่เสมือนส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส าหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้ เช่น ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น 
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- ส่งเสริมให้เกิด ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP – Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ หรือเป็น
หัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร 

- เชื่อมโยงการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอกเพ่ือสร้างความ
คึกคัก และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก 

 
๔ . คุณกิจ (Knowledge Practitioner-a KP)  

“คุณกิจ ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจริงของการจัดการความรู้เพราะเป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ ๙๐ – ๙๕ ของทั้งหมด “ คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “ หัวปลา” โดยแท้จริง 
และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge & Tacit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา 
สร้าง แปลงความรู้เพ่ือการปฏิบัติให้บรรลุถึง “ เป้าหมาย/ หัวปลา" ที่ตั้งไว้ 

 
๕ . คุณประสำน (Network Manager)  

เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในวงทีก่ว้างขึ้นเกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 

อ้ำงอิงท่ีมำ  (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ๒๕๔๘ :การจัดการความรู้)  
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บทท่ี ๓ 
แผนกำรจัดกำรควำมรู ้
 
 
 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัย มีอยู่  ๒ แผน ส่วนคณะ/ หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดการความรู้ในส่วนของคณะ / หน่วยงาน นั้น 
 
 ๑)  การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  (TQF) เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ๒)  การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ องค์ควำมรู้ กลุ่มเป้ำหมำย 
๑ 

 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรพัฒนำหลักสูตรตำม 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
แห่งชำติ (TQF) 
เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 

-  คณะกรรมกำรบริหำรงำน
วิชำกำรมหำวิทยำลัย 
- อำจำรย์ประจ ำ 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- อำจำรย์ผู้สอน 
- นักวิชำกำรศึกษำ 
 

๒ กำรสร้ำงงำนวิจัยเพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์ 

- นักวิจัย 
- ผู้ประสำนงำนวิจัย 
- ผู้ประสำนงำนประกันคณะ 
 

 
  แผนการจัดการความรู้ ทั้ง ๒ แผน มีรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแผนการจัดการความรู้ ๒ แผน คือ   
๑)  การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  (TQF)  
๒)  การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  
 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดการติดตามและการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  

เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยมอบหมายให้ ส านักงานพัฒนาคุณภาพ 
          การศึกษา ด าเนินการ 

๒. การจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ โดยมอบหมายให้ ส ำนักงำนส่งเสริม

บริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุง –ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการ 

 
ส าหรับแนวทางการท าแนวปฏิบัติที่ดี มาใช้ในการปฏิบัติงาน จะท าการส ารวจกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว 

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
 

ที่ปรึกษำ 
 ผศ.ดร.ธนพรรณ  ธานี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 

รวบรวมเรียบเรียงโดย 
 นางวีณาวรรณ  ประชุมชิต   ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 

 
ออกแบบปก 
 นางวีณาวรรณ  ประชุมชิต   ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ : การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 
      

พันธกิจ   : การผลิตบัณฑิต 

   
      

กลยุทธ์ที่ ๒ :  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและการพฒันาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม 
                   มาตรการ 
                  ๒.๑ พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                  ๒.๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น : การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

ตัวชี้วัด :  ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
             ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

 
      

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด : ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
                             ๒. ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย  ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การบ่งชี้ความรู้/การประชุมเพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้ 
 

๑.เพ่ือก าหนดแผนการ
จัดการความรู้ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ประเด็นความรู้ 
  ๑.๒ เป้าหมายของการ-   
        จัดการความรู้ 
  ๑.๓ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
  ๑.๔ ระยะเวลาการ-   
        ด าเนินงานตามแผน 
  ๑.๕ ผูร้ับผิดชอบ 
๒. เพ่ือพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ด ี

๑. คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยเพ่ือ 
ก าหนดขอบเขตของ
ความรู้ที่ต้องการ 
จ านวน ๓๐ คน 
 

๑. ประชุมอย่างน้อย 
๑ ครั้ง 
๒. ก าหนดประเด็น
อย่างน้อย ๑ 
ประเด็น 

 

ม.ค.- สิงหาคม. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
  

ภูษนิศา 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย  ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒ การสร้างแสวงหาความรู ้ ๑.รวบรวมความรู้และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน (Learn and 
Share) กับคณะหรือ 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ การ
รวบรวมข้อมูล สังเกต พูดคุย
แลกเปลี่ยน 
๒.น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ เรื่อง  การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 

     

 ๓ 
 

 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ/การประมวล
และกลั่นกรองความรู ้

๑.รวบรวมความรู้ที่ได้สร้าง
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
๒.ประชุมชี้แจง/น าเสนอ
ขั้นตอนวิธีการแก่รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการทุกคณะ/ส านัก
น าไปปฏิบัติ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
ทุกคณะ/ส านัก/
คณะกรรมการ
บริหารงานวชิาการ
ของมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติที่ด ี  มีนาคม ๒๕๕๗ ๕๐๐ ภูษณิศำ/ชูไท 

๔. การเข้าถึงความรู้/การแบ่งปนัแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

๑. น าแนวปฏิบัติที่ดี มา
จัดระบบการท างานใหม่ 
 (Re Organization) และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. อาจารย์ประจ า
วิชา/ผู้รับผิดชอบ     
หลักสูตร 
๒. อาจารย์ผู้สอน 
๓. นักวิชาการศึกษา  

ปฏิทินกำรด ำเนินงำน  พ.ค.๒๕๕๗ ๒๓,๒๕๐ ภูษณิศำ 
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย (คน) ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  ๒. จัดท าระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring System) หรือ
ระบบที่ปรึกษา (Expert 
System) ส าหรับให้ค าปรึกษา
หรือตอบค าถามการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ โดย
หัวหน้าส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

๔. การเรียนรู้และการทบทวนการกระท าหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ (After Action Review) 

๑.น ำแนวปฏิบัติที่ดีมำปรบัใช้
ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
๒.พัฒนาแนวปฏบิัติใหม่จัดท ำ
เป็นประกำศ หรือคู่มือแนว
ปฏิบัติทีด่ีต่อไป 

อาจารย ์ แนวปฏิบัติ และปฏิทิน
การด าเนินงาน 

มิถุนายน ๒๕๕๗    ภูษณิศา 
 

๕. การให้บริการบันทึกและจัดเก็บความรู้ด้วย
มัลติมีเดียและเทคโนโลย ี

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงาน 

อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป แนวปฏิบัติ และปฏิทิน
การด าเนินงาน 

ก.ค.- ส.ค. ๒๕๕๗   ชูไท สุภาวด ี
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

แผนการจัดการความรู้ :  กำรสร้ำงงำนวิจัยเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อสวนราชการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พันธกิจ : การวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจัยระดบัชาติและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยและสง่เสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 3   พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวจิัย บริการวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค ์   องค์ความรู้จากงานวิจยั บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่ประชาชน 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น : องค์ความรู้จากงานวจิัย ที่น าไปใชป้ระโยชน์และถ่ายทอดสูป่ระชาชน 

ตัวชี้วัด : ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม  
           ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
                            ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วัตถุประสงค์/กจิกรรม กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กำรบ่งชี้ควำมรู้ /กำรประชุมเพื่อก ำหนด
ประเด็นควำมรู้ 

๑. เพื่อก ำหนดแผนกำรจัดกำร
ควำมรู ้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
และก ำหนดแผนกำรกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑.๑ ประเด็นควำมรู ้ 
๑.๒ เป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ 
 ๑.๓ บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
๑.๔ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน 
 ๑.๕ ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร
งำนวิจัย 
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
จ ำนวน ๒๐ คน 

ประชุมอย่ำงน้อย ๑ 
คร้ัง  

๒. มีกำรก ำหนด
ประเด็นอย่ำงน้อย ๔ 
ประเด็น 

ธันวำคม ๒๕๕๗ ๕๐๐ ปักจีรำ ศุภดล 
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แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ วัตถุประสงค์/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒. การสร้างแสวงหาความรู ้ ๑. รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
ผลการด าเนินงานของคณะ/
หน่วยงาน และการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
๒. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ กำรสร้ำง
งำนวิจัยเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ ” 

๑. หน่วยงานท่ีมีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
๒. นักวิจัย 
๓. ผู้ประสานงานวิจัย   
๔. ผู้ประสานงาน
ประกันคณะ 

๑. ตัวอย่างการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ อย่างน้อย  
๒ เรื่อง 
๒. ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้  ๓๐  คน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๖,๘๐๐ นาวินี สุตัญตั้งใจ 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ/ การประมวล
และกลั่นกรองความรู ้

๑. รวมรวมความรู้ที่ได้จัดท าเป็น
เอกสาร/ แบบฟอร์มในการ
ด าเนินงาน  
๒. น าเสนอขั้นตอน/ แบบฟอร์มการ
รวบรวม รายงานการน าผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

แบบฟอร์มการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 1 ช้ิน 

มีนาคม ๒๕๕๗ - นาวินี สุตัญตั้งใจ 

๔. การเข้าถึงความรู/้  

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑. น าแนวปฏิบัติที่ดีมาจดัท า
ขั้นตอน/ จัดท าแบบฟอรม์ 
๒. เผยแพร่ในเวปไซต ์
๓. ส่งแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมลู
ให้คณะ หน่วยงานน าไปใช้ 

๑. นักวิจัย 
๒. ผู้ประสานงานวิจัย
ระดับคณะ 

เอกสารเผยแพร่ใน 
 Websize  ๑ เรื่อง 

มีนาคม ๒๕๕๗ - นาวินี สุตัญตั้งใจ 
ปัญจีรา ศภุดล 
นิตยศรี วงศ์
สุวรรณ 

๕ การเรยีนรู ้ สอบถามผู้ประสานงานวิจัย/ผู้
ประสานงานประกัน ของคณะ 
หน่วยงานเพื่อติดตามผลการน า
ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติทีดี มาปรบั
ใช้ในการปฏิบัติจริง 

๑. ผู้ประสานงานวิจัย
ระดับคณะ   
๒. ผู้ประสานงาน
ประกันฯระดับคณะ 

รายงานสรุปข้อมูลการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

เมษายน ๒๕๕๗ ๕๐๐ นาวินี สุตัญตั้งใจ 
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