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ก 

 

ค ำน ำ 
 
  คู่มือการจัดการความรู้ฉบับนี้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขอพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งสูงข้ึนในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับช านาญงาน และใช้เป็นคู่มือการจัดการความรู้ของ      
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ 
กล่าวถึงข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดรวบรวมจากประสบการณ์และการ
ปฏิบัติงานจริงของดิฉันขณะปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน  

   ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการความรู้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และผู้ที่สนใจศึกษาทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการความรู้ ทั้งนี้ หากข้อความหรือข้อมูลของคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้มีความผิดพลาดประการใด หรือมี
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ดิฉันขอน้อมรับไว้และพร้อม
ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทท่ี ๑ 
       บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

   การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อ ว่า KM (Knowledge Management) คือ การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลใหอ้งค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสดุ KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมอื 
ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ถ่ายโอน ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กร
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะทําให้องค์กรบรรลุ  เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
องค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีหลักแนวคิด       
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในมาตรา ๑๑ กําหนดว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ จึงเป็นที่มาของการประเมินผลงานหน่วยราชการต่าง ๆ โดยมี การจัดการความรู้ 
เป็นข้อหนึ่งด้วย 

 สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่สําคัญ
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัฯ  และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดําเนินการและประสานงานในการจัดหา
ดูแลรักษาและบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดมทรัพยากรและการใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดหาและจัดการด้านธุรกิจเพื่อ
แสวงหาทุนและทรัพยากรที่จําเป็นต่าง ๆ ตามนโยบายการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณแผ่นดินของรัฐ 
และริเริ่มโครงการธุรกิจสินทรัพย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ทางด้านติดต่อเชิงธุรกิจระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ และองค์กรภายนอก ด้วยสาเหตุนี้ หน่วยงาน
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดทําและ
รวบรวมความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ให้เป็นระบบยิ่งข้ึน  ทําให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและนําไปใช้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนกิจกรรมที่นําไปสู่การเรียนรู้รูปแบบ
ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของสํานักงาน  อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว้มีการ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร    หน้า ๒ 
  

จากความเป็นมาและความสําคัญข้างต้น ผู้ เขียนจึงมีความสนใจในการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

วัตถุประสงค์  
การจัดทําคู่มือการจัดการความรู้ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เล่มนี้ อธิบายรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหน้าที่      
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

๑. เพื่อให้บุคลากรตําแหน่งอื่น ๆ ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์สามารถ
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ทดแทนกันได ้

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดการความรู้ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
๑. บุคลากรตําแหน่งอื่น ๆ ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์สามารถปฏิบัติงาน

การจัดการความรู้ทดแทนกันได ้
๒. การปฏิบัติงานการจัดการความรู้ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติ งานการจัดการความรู้  สํานักบริหารทรัพย์สินและสิท ธิประโยชน์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล่มนี้ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้เบื้องต้น 
2. การกําหนดโครงสร้างทีมงาน  KM  
3. การกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) 

 4. การกําหนดเป้าหมาย  KM  (Desired State)       
 5. การจัดทําแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 
 6. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และตดิตามผลการดําเนินงาน 
         
ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเ้ปน็ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ
หรือสู่ความเป็นเลิศ ตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนกลยุทธ์ของสํานัก/หน่วยงานระหว่างปี 2560 - 2564 ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2560 - 2564 
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บทท่ี ๒ 
บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 
การปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบรหิาร ระดับปฏิบัติงาน มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภท ทั่วไป ที่กําหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๓ ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดังนี ้

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ  งานสารบรรณ     
งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไป   
ตามคําสั่ง แบบ แนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง  ๆ ภายใต้การกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

๑.๑ ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ   
งานสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวก 

1.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

1.3 ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ด้ำนกำรบริกำร 
2.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายใน     

และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารทั่วไป 
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ระดับปฏิบัติงาน  ตามที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

๑. งานสารบรรณ  
๑.๑ การปฏิบัตงิานหนงัสือรับ 

    ๑.๒ การปฏิบัติงานหนังสือสง่ (กรณีหนังสือส่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) 
๑.๓ การปฏิบัตงิานหนงัสือส่ง (กรณีหนงัสอืสง่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 

    ๑.๔ การแจ้งซอ่มระบบสาธารณูปโภค 
    ๑.๕ การขออนุมัติใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
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๒. งานการเงินและบญัชี  

  ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  ๒.๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ๒.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา 
  ๒.๔ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
  ๒.๕ การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท)์ 

๓. งานพัสด ุ
    ๓.๑ การขออนุมัติจัดซือ้พัสด ุ
    ๓.๒ การขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
    ๓.๓ การควบคุมวัสดุคงคลัง (วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดสุํานักงาน) 
๔. งานการประชุม 

๔.๑ การเตรียมการประชุมและการจัดทํารายงานการประชุม 
    ๔.๒ การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
    ๔.๓ การใช้งานระบบใหบ้ริการหอ้งประชุม 
๕. งานการจัดการความรู ้

  ๕.๑ การจัดท าแผนการจัดการความรู ้
  ๕.๒ การจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้
  ๕.๓ การประเมินผลกจิกรรมการจัดการความรู้ 
  ๕.๔ การรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพ 

 
จากภาระงานที่ได้ปฏิบัติงานข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาภาระงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้     

จัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงานนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ของสํานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานของตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร    
ของคณะ/สํานัก/หน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งอาจมีภาระงานและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

๑. โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.  โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รกัษาราชการแทนผูอ้  านวยการ 
ส านกับรหิารทรพัยส์นิฯ 

ส านกังานผูอ้  านวยการ 

คณะกรรมการส  านักบรหิารทรพัยส์นิฯ 

ฝ่ายหอพักนกัศกึษา ฝ่ายบรหิารจดัการทรพัยส์นิและสทิธิประโยชน ์

รกัษาราชการแทนรองผูอ้  านวยการ 
ส านกับรหิารทรพัยส์นิฯ 

รกัษาราชการแทนรองผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบรหิารจดัการทรพัยส์นิและสทิธิประโยชน  ์

รกัษาราชการแทนผูอ้  านวยการ 
ส านกับรหิารทรพัยส์นิฯ 

ส านกังานผูอ้  านวยการ ฝ่ายหอพักนกัศกึษา ฝ่ายบรหิารจดัการทรพัยส์นิและสทิธิประโยชน ์

รกัษาราชการแทนรองผูอ้  านวยการ 
ส านกับรหิารทรพัยส์นิฯ 

รกัษาราชการแทนรองผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบรหิารจดัการทรพัยส์นิและสทิธิประโยชน  ์

อธิการบดี 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
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๓. โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

นายธเนศ สหีพ์ิทกัษ์เกียรติ 
รก.หน.ส  านกังานอ านวยการ 

นางสาวระพีพร  ประทมุเลศิ 

รก.หน.ฝ่ายหอพักนกัศึกษา 
 

นายภาคภูมิ  โทนหงสา 
รก.หน.ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน  

และสิทธิประโยชน์ 

นายวศิน โกมทุ 

รกัษาราชการแทนรองผูอ้  านวยการฯ 

๑. นางสาวระพีพร  ประทมุเลศิ* 
    - นกัวชิาการศึกษา 

๒. นางสาวกมลชนก เทศนา* 
    - เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป 

3. นางบุษดี  วงษ์ศรีแก้ว** 

   - พนักงานท่ัวไป 

4. นายสมัย  ส าลีวงค์* 

   - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

๑. นายภาคภูมิ  โทนหงสา* 
   - เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป 

๒. นางสาวพมิพา  ค ามุงคุณ** 
   - เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป 

๓. นางสาวดารกิา  โทนหงสา** 
   - เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป 

๔. นางสาวรจนา จรรยากรณ*์* 
   - พนกังานทั่วไป 

หมายเหตุ:    *  หมายถงึ พนกังานมหาวิทยาลยั 
                ** หมายถงึ ลกูจา้งชั่วคราว 

 

ผศ.แกว้ อดุมศิรชิาคร 
รกัษาราชการแทนรองผูอ้  านวยการฯ 

คณะกรรมการ 
ส านกับรหิารทรพัยส์นิฯ 

๑. นายธเนศ สีหพ์ิทกัษ์เกียรติ* 

    - เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทั่วไป 

๒. นายชนษ์ปกรณ ์ หาญชูวงศ์* 

    - นกัวชิาการเงินและบญัชี 

๓. นายวีระยุทธ แกว้กลา้* 
    - นกัวชิาการเงินและบญัชี 

๔. นายกันตินนัท ์ ตาบดุดา* 
    - นกัวชิาการพสัดุ 
5. นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย* 
    - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
6. นางมนธิรา จันสุตะ* 
    - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
7. นายวีระพงษ์ สมสุพรรณ**(ช่างซ่อมบํารุง) 
8. นายเจริญ คําแน่น** (ช่างซ่อมบํารุง) 
9. นายจรูญ  คําแน่น**  (พนักงานทั่วไป) 
10. นายเสรี  มั่นคง** (พนักงานทั่วไป) 
๑1.นายวาทสันต์ อุทธสงิห์** (พนักงานทั่วไป) 
๑๒. นายไมตรี คะเนแน่น** (พนักงานทั่วไป) 
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4. ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีมติ เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2548 คราวประชุมครั้งที่ 
4/2548 อนุมัติให้จัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีประกาศ
จัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้ อมออกนอกระบบราชการ            
มีลักษณะเป็นสํานักเทียบเท่าคณะในกํากับของมหาวิทยาลัย มีฐานะไม่เป็นส่วนราชการและข้ึนตรงต่อ    
อธิการบดี  มีการดําเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการนอกระบบราชการ เพื่ อความคล่องตัว                  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามประกาศฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 มีหน่วยงาน      
ในสังกัดได้แก่ 

1. หน่วยวินัยและนิติกร 
2. หน่วยหอพักนกัศึกษา 
3. ห้องพกัรบัรอง 
4. โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 หน่วยวินัยและนิติกร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโครงการ   
จัดตั้งกองกฎหมาย และไม่ได้สังกัดภายใต้โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์             
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์         
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 

และต่อมาโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานและไม่ได้ข้ึนตรงต่อสํานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสํานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

ด้วยการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในช่วงระหว่างปี 2549 ถึงปัจจุบัน    
(พ.ศ.2557) ดําเนินการภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสํานักบริหาร     
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ .ศ. 2549 ลงวันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2549  ประกาศมหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี เรื่อง โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่                 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ครอบครองดูแลหรือ 
ใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2537 ยังขาดความเป็นเอกภาพอย่างเหมาะสมและไม่สามารถรองรับการบริหารจัดการ
กิจการทุน รายได้ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ  ประกอบกับ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ 
เห็นควรปรับสถานะโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้เป็นส่วนงานภายใน           
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานส่วนงานภายใน พ.ศ.2550 เพื่อให้มีกฎหมายรองรับและเพื่อให้สามารถ
สร้างระบบบริหารที่มีความคล่องตัว ดังนั้น จึงออกประกาศจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
พ.ศ.2557 ให้เป็นส่วนงานภายในมีฐานะเป็นสํานักเทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
สอดคล้องกับการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ให้เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้มีการแบ่งส่วนงานภายในสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558   
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โดยแบ่งส่วนงานภายในของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558) 
ดังนี้                  

1. สํานักงานผู้อํานวยการ                  

2. ฝ่ายหอพักนักศึกษา                  

3. ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

5. ภำระหน้ำท่ีของหน่วยงำน    

สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ดําเนินการและประสานงานในการจัดหา  
ดูแลรักษาและบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดมทรัพยากรและการใช้ประโยชน์
เพื่อเพิ่มพูนรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดหาและจัดการด้านธุรกิ จเพื่อแสวงหาทุน   
และทรัพยากรที่จําเป็นต่าง ๆ ตามนโยบายการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณแผ่นดินของรัฐ และริเริ่มโครงการ
ธุรกิจสินทรัพย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางทางด้านติดต่อเชิงธุรกิจ
ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ และองค์กรภายนอก 

สํานักบริหารทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ มีปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี ้
ปรัชญำ 
    องค์กรทีส่ร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์                             
    สร้างรายไดเ้พื่อส่งเสริมสวัสดิการและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
พันธกจิ 

                   ๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                    ๒. จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
                    ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเง่ือนไข 

 
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 

ในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาศัยหลักเกณฑ์  
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  ๑. หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง : พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

 
สรุปสำระส ำคัญ 

ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้ง  ต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิด ผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบ กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้ ง  ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพั ฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม  

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ กําหนดและสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงาน ต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้    
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้  
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่สําคัญที่ เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา  

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และ ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) และ     
ภาคประชาชน ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการ ให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน   
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของ บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และ
อื่น ๆ  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่   
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้     
ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

๒. หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง : ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน

วิสาหกิจปงีบประมาณ ๒๕61 

สรุปสำระส ำคัญ 

 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทํารายงาน   
การประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) การประกันคุณภาพภายในระดับสํานัก/หน่วยงาน
วิสาหกิจ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานรับผิดชอบตามแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง และ
ให้ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองจัดส่งให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ทุกรายไตรมาส เพื่อรวบรวมและจัดทํา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ระดับสํานัก/หน่วยงาน
วิสาหกิจ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาต่อไป 

  ทั้งนี้ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน ซึ่งต้องรายงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ทุกรายไตรมาส ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่  3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม    
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่ง กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถ  ในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ   



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๑๑ 

บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก  การรวบรวม การจัดเก็บความรู้   
การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้าง  บรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงข้ึน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของสํานัก
อย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่ งปั นและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีป ระสบการณ์ตรง            
(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge)  

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ที่ เป็ นลายลักษณ์ อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้  ทั กษะของผู้ มีป ระสบการณ์ตรง            
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  

กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
คะแนน 0.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรงุเร่งดว่น  
คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรงุ  
คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  
คะแนน 4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก/หน่วยงำนวิสำหกิจปีงบประมำณ 2559 - 2561 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 
1. จ ำนวนข้อท่ีได้คะแนน 3 4 5 
2. ข้อท่ีได้คะแนน 1-3 1-4 1-5 
3. คะแนนประเมิน 3 4 5 
4. ระดับคุณภำพ พอใช ้ ดี ดีมำก 
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ผลกำรประเมินตนเองปีน้ี  

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน (ข้อ) 
คะแนนกำรตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

5 5 5 บรรล ุ

 
วิธีกำรปฏิบัติงำน 
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย

อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุดโดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 

            - ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง    
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

           - ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่า เป็นความรู้แบบรูปธรรม 

แนวคิดกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management Action Plan)   

 
 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

  ๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

๕. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

๖. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

๗. การเรียนรู้ (Learning) 
ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 

ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยูใ่นรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เรือ่งอะไร 
เรามีความรู้เรือ่งน้ันหรือยัง 

๑. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบ
หนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงข้ันตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่    
จะเกิดข้ึนภายในองค์กร  ประกอบด้วย ๗ ข้ันตอน ดังนี ้

1. การบ่งช้ีความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก,   
รักษาความรู้เก่า, กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการ   
เก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน,ใช้ภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge   
อาจจัดทําเป็นเอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทําเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ , ระบบพี่ เลี้ยง,             
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ – ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องค์ความรู้>นําความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร  ได้มุ่งเน้นถึง

ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังนี้ 
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก

ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล , กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน 

2. การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทํา, ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับ
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3. กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร 
(ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4. การเรียนรู้  - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5. การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนําผลของ
การวัดผลมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีข้ึน, มีการนําผลการวัดผลมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ข้ันตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร
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แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 เป้ำประสงค์ในกำรจัดกำรควำมรู้   
๑. เพื่อนําความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
๒. เพื่อนําความรู้ที่มีอยู่ออกมาเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง  
๓. เพื่อให้บุคลากรของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดี

ดังกล่าวมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและมีกิจกรรม

ร่วมกัน 
  
เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

การจัดการความรู้ มสีิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. บริบทการจัดการความรู้ขององค์กร (KM) คือ ให้ความสําคัญเรื่องการเข้าถึง แลกเปลี่ยน   

และการพัฒนาความรู้โดยคนอื่น ๆ แต่ KM ไม่ควรเป็นเรื่องจากภายนอกและนํามาจัดทําเป็นความรู้ องค์กร
จะต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการความรู้เพื่อจะ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะทําให้กระบวนการจัดการความรู้มีประสิทธิผล 
ดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

2. วิธีการที่ใช้กับองค์กรหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีกับอีกองค์กรหนึ่ง  เพื่อให้การจัดการความรู้   
ประสบผลสําเร็จ องค์กรนั้น ๆ ควรเริ่มทดลองปฏิบัติจริงและปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะได้แนวทางที่
เหมาะสมและได้ผลดีที่สุดควรทดลองนําความรู้ที่ได้จากการ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานด้าน KM ให้ครบทั้งกระบวนการและเกิดประโยชน์ 
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บทท่ี ๔ 
เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

 
แผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน 

 การปฏิบัติงานการจัดการความรู้  KM (Knowledge Management) สํานักบริหารทรัพย์สิน  
และสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับแผนในระดับหน่วยงานและแผนกลยุทธ์   
ในระดับที่สูงกว่า ดังนี้   
 
๑. แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕64) 
                การปฏิบัติงานการจัดการความรู้   KM (Knowledge Management)  สํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ซึ่ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่กําหนดมีส่วนช่วยสนับสนุนให้           
สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้  
และบรรลุผลสัมฤท ธ์ิของงาน สอดคล้องกั บกลยุท ธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระยะ ๕  ปี                  
(พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕64) ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ 
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ทํางานอย่างมีความสุข 
เป้ำประสงค์ : องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมี ความสุข และได้รับ
ความช่ืนชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ 

กลยุทธ์ท่ี 6   บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ งให้สอดรับกับบริบทที่  
เปลี่ยนแปลงไป 

เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมี
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร  

 
๒. แผนกลยุทธ์ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ ๕ ปี         
(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64) 
 การปฏิบัติงานการจัดการความรู้  KM (Knowledge Management)   สํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ มีส่วนช่วยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ การกํากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) ดังนี้ 
กลยุทธ์ท่ี 4    พัฒนาระบบบริหารภายใน 
เป้ำประสงค์ :  ๑. มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

๒. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับงานในอนาคตได้มากข้ึน และทํางานได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. ระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้และเป็น

ปัจจุบัน 
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๓. วิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 การปฏิบัติงานการจัดการความรู้  KM (Knowledge Management) สํานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ มีส่วนช่วยให้สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ สร้างรายได้เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  
พันธกิจ      ๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒. จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
                 ๓. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  
แผนการปฏิบัติงาน 
  ในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้  KM (Knowledge Management) ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนการปฏิบัติงานตามปฏิทินประจ าปี ดังต่อไปนี้ 

กจิกรรม 
   พ.ศ.2560                     พ.ศ.2561 

ปีงบประมำณ 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู ้

            

ทบทวนและจัดทํา
แผนการจัดการความรู ้

            

มอบหมาย
ผู้รบัผิดชอบ 
ดําเนินการตาม
ประเด็นความรู้ใน
แผนการจัดการความรู ้

            

ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู ้

            

ติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
ประเด็นความรู้ใน
แผนการจัดการความรู ้

            

สรปุผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู ้
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

หมำยเหตุ ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม    

จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ  

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน   

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุัต ิ  

แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลือ่นไหวของงาน 
 

  รายละเอียดข้อมลู หรือแสดงผลลพัธ์ของการประมวลผลไปที่เครื่องพิมพ์ (Printer) 
       

           การระบุหมายเหตุเพือ่ใช้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของการทํางาน 
 
ขั้นตอนท่ี 1 : กำรก ำหนดโครงสร้ำงทีมงำน KM 
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๑๘ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้ พ.ศ 2548 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ได้ เสนอแนะแนวทางการพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM เพื่อจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ 
มีส่วนที่ต้องสนับสนุนการดําเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนนั้น ควรพิจารณา
ดังนี้ 

1. การประกาศแต่งตั้งโครงสร้างทีมงาน KM  ขอให้ระบุถึง ช่ือ-นามสกุล, ตําแหน่งงาน และ
หน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน  พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตําแหน่ง 

2. ทีมงาน KM  ที่ต้องดําเนินการตามเป้าหมาย KM  ที่เลือกไว้ควรจะเช่ือมโยงกับหัวข้อเรื่อง 
การจัดแบ่งงานและหน้าที่  ใน Blueprint  for Change เพื่อให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมของ
องค์กร 

3. การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM  เพื่อจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้อง
สนับสนุนต่อการดําเนินการตามเป้าหมาย  KM  ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนน้ัน  มีกลุ่มบุคลากรที่ควร
พิจารณาดังนี้คือ 

    3.1 ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดโครงสร้างทีมงาน KM 
    3.2 หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process Owner)  ควร

ประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน, ผู้รับผิดชอบกระบวนงาน 
    3.3 หน่วยข้ามสายงาน (Cross Functional Unit)  ที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนที่ต้อง

สนับสนุนต่อการดําเนินการตามเป้าหมาย KM  เช่น หน่วยงาน  IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, 
หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน, ตัวแทน
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

    3.4 หน่วยงาน / บุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย 
4. กรณีที่การจัดการความรู้ขององค์กร  มีความจําเป็นและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได้  

เพื่อจะนําเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้  ควรจะมีหน่วยงาน IT เข้าร่วมทีมงาน KM ด้วย        
 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๑๙ 

 
 หมำยเหตุ : หน่วยงานอาจกําหนดโครงสร้าง หน้าที่ ทีมงาน KM ตามความเห็นหน่วยงานได้ 
องค์ประกอบที่นําเสนอเป็นตัวอย่างจากสํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM 

 เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทีมงาน KM ดังกล่าวข้างต้น  โครงสร้างของคณะกรรมการ KM   
สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   ประธานกรรมการ 
  ๒. รองผู้อํานวยการฝ่ายสํานักงานผู้อํานวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา กรรมการ 
  ๓. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  กรรมการ 
  ๔. นางสาวกมลชนก  เทศนา      กรรมการ 
  ๕. นางสาวดาริกา  โทนหงสา      กรรมการ 
  6. นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ      กรรมการ 
  7. นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย      เลขานุการ 

 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
     ๑. กําหนดนโยบายและแผนงานด้านการจัดการความรู้ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
     ๒. ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานดําเนินการจัดการความรู้ตามแผนงานด้าน
การจัดการความรู้ และรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนือ่ง 
     ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้อํานวยการสํานักบรหิารทรัพยส์นิและสทิธิประโยชน์ได้มอบหมาย 
 ๔. ปรับปรงุและทบทวนแผนการจัดการความรู ้
 

 

หวัหน้า 

ทมีงาน 

ทีป่รึกษา 

เลขานุการ 

- ใหก้ารสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร  
- ใหค้ าปรึกษาแนะน าและร่วมประชุมเพือ่การตัดสินใจแก่คณะท างาน 

- จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ในองคก์รเพือ่น าเสนอประธาน 
- รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าตอ่ประธาน 
- ผลักดัน ตดิตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพือ่ปรับปรุงแก้ไข 
- ประสานงานกับคณะทีป่รึกษาและคณะทมีงาน 

- ด าเนินการตามแผนงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- จัดท ารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนทีรั่บผิดชอบ 
- เป็น “แบบอย่างทีด่”ี ในเร่ืองการจัดการความรู้ 
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 

ประธาน 
(CKO) 

 - ให้ค าปรึกษาเกีย่วกับการด าเนินการ 
  และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กับคณะท างาน 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๐ 

 
ขั้นตอนท่ี 2 : กำรก ำหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) 
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๑ 

ในการกําหนดขอบเขต  KM  ควรกําหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จําเป็นต้องมีในองค์กร 
เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ขององค์กร มีแนวทางในการกําหนดขอบเขตดังนี้ 
 

 
 

       - แนวทางที่  1  เป็นความรู้ที่จําเป็นสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน์/ ประเด็นยุทธศาสตร์         
ในระดับของหน่วยงานตนเอง 

       - หรือแนวทางที่  2  เป็น ความรู้ที่สําคัญต่อองค์กร 
       - หรือแนวทางที่  3  เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยได ้
       - หรือ เป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1, 2, 3 ก็ไดท้ี่หน่วยงานเห็นว่า เหมาะสม      

                ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการ KM สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เลือกใช้
แนวทางที่ 1 คือ บ่งช้ีความรู้หรือกําหนดขอบเขต KM  ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักฯ ดังน ี้ 

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ     
เป้าประสงค์ ๒. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับงานในอนาคตได้มากข้ึน และทํางานได้อย่างมีคุณภาพ 

ให้รวบรวมแนวคิดการกําหนดขอบเขต  KM จากแนวทาง 1, 2, 3  แล้วกรอกขอบเขต KM      
ที่สามารถรวบรวมได้ทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม 1 โดยทุกขอบเขต KM ที่กําหนดต้องสนับสนุนกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของระดับหน่วยงานตนเอง  และประเด็นยุทธศาสตร์นั้นควรจะต้องได้ดําเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว 
(ถ้ามี) 

 
 
 
 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทศัน ์

ความรู้ทีส่ าคัญต่อองคก์ร  

• ความรู้เก่ียวกับลูกคา้  

• ความสัมพันธกั์บผู้มส่ีวนได้เสียต่างๆ 

• ประสบการณค์วามรู้ท่ีองคก์รส่ังสม 

• ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 

• ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

• ความรู้ท่ีมีอยู่ในบุคลากร 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการใหร้างวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการใหร้างวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจดัการความรู้แผนการจดัการความรู้))  



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๒ 

แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงำน ……………….................... 

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 
 ประชาชนไทย / 

ชาวต่างชาติ/ 
ชุมชน 

ข้าราชการ ของ
หน่วยงาน

ตนเอง 

กระทรวง กรม 
กอง ของ

หน่วยงานอื่น 
รัฐบาล 

Outsource 
ของ

หน่วยงาน 
1. 
………………………………… 

1. ……… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.…………. 

2. 
………………………………… 

2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

2.1 …...……… 2.1 .………… 
2.1…….. 
2.2 ……. 

2.1…….. 

3. 
………………………………… 

3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

4. 
………………………………… 

4.1 …..……… 4.1 ……..…… 
4.1 .………… 
4.2 …………. 

4.1…….. 4.1…….. 

5. 
………………………………… 

5.1 …..……… 5.1 ……..…… 5.1 …………… 5.1 ……. 
5.1 ……. 
5.2 ……. 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด ) 
 

เมื่อกรอกแบบฟอร์มที่ 1 ครบถ้วนแล้ว ให้ทําการคัดเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอร์ม 2      
เพื่อนําไปกําหนดเป้าหมาย KM ต่อไป 
หมำยเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 จากคู่มือการจัดแผนการจัดการความรู้ พ.ศ 2548 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
และสถาบนัเพิม่ผลผลิตแหง่ชาติ 

แบบฟอร์ม 2  กำรตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงำน ………………………….. 

เกณฑ์กำรก ำหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต 
KM ท่ี …. 

ขอบเขต KM  
ท่ี ... 

…....... 
ขอบเขต 

KM  
ท่ี ... 

1. สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร ์     
2. ปรับปรงุแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)     
3. มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง     
4. ต้องทํา  คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ     
5. ผู้บรหิารให้การสนบัสนุน     
6. เป็นความรู้ที่ตอ้งจัดการอย่างเร่งด่วน     
7. <อื่นๆ เพิม่เติมได้ ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน     
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้> 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหำรระดับสูงสุด )   
หมำยเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 จากคู่มือการจัดแผนการจัดการความรู้ พ.ศ 2548 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
และสถาบนัเพิม่ผลผลิตแหง่ชาติ 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๓ 

ขั้นตอนท่ี 3 : กำรก ำหนดเป้ำหมำย KM   (Desired  State) 
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๔ 

เป้าหมาย KM (Desired State)  เป็นหัวเรื่องความรู้ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  โดยสอดคล้องกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้เลือกมา
จัดทําและต้องสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม 
 

 
 
 
แบบฟอร์ม 3  เป้ำหมำย KM (Desired State) ของหน่วยงำน ………………………….. 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ………………………...………...…………………………….… 
 

เป้ำหมำย KM  (Desired State) หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย KM ที ่ ....…….………………………………..……. 
 

………………………………… 

เป้าหมาย KM ที ่ ….......….………..…………………………. 
 

………………………………… 

เป้ำหมำย KM ท่ีองค์กรต้องกำรท ำคือ เป้าหมาย KM ที ่xx   
……….…………………………………………………………. 

 ………………………………… 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………  ( CKO / ผู้บรหิารระดับสูงสุด )   
หมำยเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 จาก คู่มือการจัดแผนการจัดการความรู้ พ.ศ 2548 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
และสถาบนัเพิม่ผลผลิตแหง่ชาติ)  
 
 
 
 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทศัน ์

ความรู้ทีส่ าคัญต่อองคก์ร  

• ความรู้เก่ียวกับลูกคา้  

• ความสัมพันธกั์บผู้มส่ีวนได้เสียต่างๆ 

• ประสบการณค์วามรู้ท่ีองคก์รส่ังสม 

• ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 

• ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

• ความรู้ท่ีมีอยู่ในบุคลากร 
 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการใหร้างวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการใหร้างวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจดัการความรู้แผนการจดัการความรู้))  



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๕ 

ขั้นตอนท่ี 4 : จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 (Knowledge Management Process)  
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๖ 

 ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการ KM สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงได้
จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย (Knowledge Management Process)  ที่กําหนดดังนี้ 
กระบวนกำร 

KM 
วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ข้ันตอนที่ 1  
การบ่งชี้ความรู้ 

- ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของสํานัก
บริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์  

มกราคม 
2561 

- สอดคล้องกับ 
 อัตลักษณ์ 
- มีแผนการจัดการ    
  ความรู้ประจําปี   
งบประมาณ 2561 

- เป็นเร่ืองท่ีสนับสนุน 
การดําเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ท่ี
เกี่ยวข้องการหารายได้
ภายใต้กิจกรรม /
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็น
พันธกิจหลักในความ
รับผิดชอบของสํานัก
บริหารทรัพย์สินละสิทธิ
ประโยชน์ 

KM Team 
และบุคลากร
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

ข้ันตอนที่ 2 
การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

 
- จัดทําประเด็นความ รู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กุมภาพันธ์ 
2561 

-ได้แนวปฏิบัติท่ีดีใน  
 การจัดการความรู้ 
-มีจํานวนบุคลากร  
 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 90 
-ผู้เข้าร่วมมีความ 
พึงพอใจต่อการเข้า 
 ร่วมในระดับดี 

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคนิค
การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

KM Team 
และบุคลากร
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

ข้ันตอนที่ 3 
การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ
การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้ 

- สรุปประเด็นความรู้ให้
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
2561 

-จับประเด็นความรู้ท่ี
ฝังลึกจากตัวบุคคล
และนํามาสรุปเป็น
ความรู้โดยเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

- สกัดความรู้ฝังลึกที่ได้
จากการคัดเลือกและ
การรวบรวมความรู้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

KM Team 
และบุคลากร
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

ข้ันตอนที่ 4  
การเข้าถึง
ความรู้ 

- นําความรู้ท่ีได้เผยแพร่ 
  แนวปฏิบัติทางเว็บไซต์ 
- บุคลากรทดลองปฏิบัติ 
 
 

กุมภาพันธ์        
    ถึง
พฤษภาคม 
2561 

- นําความรู้ท่ีได้ข้ึน
เว็บไซต์เพ่ือแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้บุคลากร  
ทดลองปฏิบัติ 

- เผยแพร่ความรู้ให้ 
 บุคลากรทราบและ 
 ทดลองปฏิบัติ 

KM Team 
และบุคลากร
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

ข้ันตอนที่ 5   
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

พฤษภาคม 
2561 

- มีผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร้อยละ90 
 

- เพื่อให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การทดลองปฏิบัติโดยใช้
เทคนิคท่ีมีอยู่ 

KM Team 
และบุคลากร
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

ข้ันตอนที่ 6  
การประเมินผล
และนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

- จัดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจและ
ติดตามความสําเร็จการ
จัดการความรู้ 

มิถุนายน
2561 
 
 
 

-บุคลากรมีความพึง
พอใจในการจัดการ
ความรู้ในระดับดี 

-ได้แนวปฏิบัติท่ีดี  
ในการปฏิบัติงาน 

- เพื่อประเมินความ     
พึงพอใจและติดตาม
ความสําเร็จการจัดการ
ความรู้ 

KM Team 
และบุคลากร
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

ผู้ทบทวน........................................................ 
            (                                            ) 

ผู้อนุมัติ........................................................ 
            (                                            ) 
  



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๗ 

ขั้นตอนท่ี  5 : กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๘ 

ตัวอย่ำงแบบรำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1   การบง่ช้ีความรู ้

1.1 
................................................ 
1.2 
................................................ 
1.3 
................................................ 
1.4 
................................................ 
 

 
- มีทะเบียนรายการความรู้

ที่ได้รับการบง่ช้ี 

 
...... เรื่อง 

 
...... เรื่อง 

2 การสร้างและแสวงหาความรู ้
- ภายในหน่วยงาน 
- ภายนอกหน่วยงาน 

- จํานวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วม 
  กิจกรรม 

-ไม่น้อยกว่าร้อยละ    
  90 

-ร้อยละ........... 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดทําทะเบียนความรู้/คลงั  
  ความรู้ 
 

- มีทะเบียนรายการความรู้
ที่ได้รับการบง่ช้ี/        
คลังความรู ้

-มีทะเบียนความรู้/   
 คลังความรู ้
 

-มีทะเบียนความรู้
....... รายการ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
  เรียนรู ้
 

- มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้

-อย่างน้อย 1 กิจกรรม ............กิจกรรม 

5 การเข้าถึงความรู ้
- เผยแพรผ่่าน Web site  
- จัดทําเป็นเอกสาร,                 
  e-document , หนังสือเวียน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- การอบรม, สัมมนา , กิจกรรม 
  แลกเปลีย่นเรียนรู ้
-สื่อ social media 
 
 

- มีจํานวนช่องทางที่เข้าถึง
ความรู้ 

-อย่างน้อย 2 ช่องทาง ..............ช่องทาง 

                     แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) :   
ชื่อส่วนรำชกำร  : …………………………………………………………… 
ประเด็นยุทธศำสตร์ :  ………………………………………………………………… 
 
องค์ควำมรู้ท่ีจ ำเป็น  :  ……………………………………………………………………… 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๒๙ 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 
- แลกเปลีย่นเรียนรูผ้่านทาง Web  
  blog/ Web board/ e-mail    
  และบอร์ด KM  
 

- จํานวนครั้งของการ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
- ความถ่ีของการแลก 
  เปลี่ยนผ่าน Web blog 
  Web board/ e-mail 
  และบอร์ด KM 

- ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/  
  เรื่อง 

 
 

 

...........ครั้ง 
 
 
............ครั้ง 
 

 
 

7 การเรียนรู ้
- การนําการจัดการความรู้ไปใช้ใน 
  การปรับปรงุพฒันางาน 
   

- จํานวนบุคลากรใน
หน่วยงานที่ได้รบัความรู้ 
และนําผลไปใช้ 

- ร้อยละ 75 ของ      
 บุคลากรในหน่วยงาน 

ร้อยละ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๓๐ 

ขั้นตอนท่ี 6 : กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู ้

เมื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้แล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ นําผลการ
ดําเนินงานมาทบทวน ร่วมกับหัวข้อหรือองค์ความรู้ที่เสนอโดยบุคลากรทั้งหมด เพื่ อทําการคัดเลือกกําหนด
ขอบเขตของ KM ในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๓๑ 

 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้  KM (Knowledge Management)  สํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานตามลําดับ ข้ันตอนหลาย ๆ ด้านและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจสภาพการปฏิบัติงานมากข้ึน ผู้เขียน        
จึงขอนําเสนอเทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานประกั น
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จะให้กรอกข้อมูลแบบฟอร์มทาง https://drive.google.com ให้แต่ละ
หน่วยงานกรอกเฉพาะข้อมูลผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เมื่อกรอกผลการดําเนินงานแล้วเสร็จให้
จัดส่งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผู้เขียนขอนําเสนอตัวอย่างรายงานตามแบบฟอร์มจริงที่ได้จัดส่งให้
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดังนี้  

 
มี เกณฑ์กำรประเมิน 

 

1.มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน 

 ผลกำรด ำเนินงำน : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คําสั่งที่  9/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกําหนดประเด็นความรู้และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คือ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ หัวข้อ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

 หลักฐำน : PCM 1.4 - 1.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ประจําปีงบประมาณ 2561 
PCM 1.4 - 1.2 แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะพัฒนำควำมรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของส ำนัก
อย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 

 ผลกำรด ำเนินงำน : จากการจัดทําแผนการจดัการความรูไ้ด้กําหนดกลุม่เป้าหมายตามประเด็นความรูท้ี่
กําหนดในข้อ 1 ดังนี้ 
1. หัวข้อการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

 หลักฐำน : PCM 1.4 - 2.1 แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

3. มีกำรแ บ่งปันและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ จ ำกควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ ตรง              
(Tacit Knowledge)  เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติท่ีดีตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 ผลกำรด ำเนินงำน : จากแผนการจัดกิจกรรมมีการจัดการความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้กําหนดใน   
ข้อ 1 ได้มีการดําเนินการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 
1. หัวข้อการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

 หลักฐำน : PCM 1.4 - 3.1 รายช่ือผูเ้ข้าร่วมอบรม 
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4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge ) 

 ผลกำรด ำเนินงำน : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยความรู้ในตัวบุคคลที่ได้รับการอบรมจากข้อที่ 1
ดังนี ้
1. หัวข้อการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

 หลักฐำน : PCM 1.4 - 4.1 รูปถ่ายและรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
PCM 1.4 - 4.2 รายงานแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
PCM 1.4 - 4.3 เว็บไซต์ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 

5. มีกำรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีงบประมำณปัจจุบันหรือปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   
ท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

 ผลกำรด ำเนินงำน : สํานักฯ นําองค์ความรู้จากการจัดการความรู้นํามาปฏิบัติงานใน เรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างและการเบิกจ่ายโครงการภายในสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ 
2560 มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และรายงานผลการนําความรู้มาปฏิบัติงานจริงแก่ผู้บริหารทราบ   

 หลักฐำน : PCM 1.4 - 5.1 รายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการความรู้ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายโครงการภายในสํานักบริหารทรพัย์สนิและสิทธิประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ 2560 

 
หมายเหต ุ
 ให้จัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร            
และไฟล์ข้อมูล 

2. การรายงานผลการดําเนินงาน ถึง กองการเจ้าหน้าที่ ตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่         
ศธ 0529.2.3/ว 0152 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอให้ส่งประเด็นความรู้ที่จะดําเนินการจัดการ
ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะ วิทยาลัย และสํานัก ต้องแจ้งประเด็นความรู้ที่จะดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการกําหนดประเด็นความรู้ แยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
                1. คณะ และวิทยาลัย กําหนดประเด็นความรู้ อย่างน้อย 2 ด้าน คือ 

      ด้านการเรียนการสอน และ ด้านการวิจัย 
                2. สํานัก กําหนดประเด็นความรู้ตามภารกิจของสํานัก  ซึ่ง สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ได้กําหนดประเด็นความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คือ เรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน      
(Work Manual)” และได้แจ้งข้อมูลในแบบรายงานผลในเว็บไซต์ ของกองการเจ้าหน้าที่ พัฒนาบุคลากร
แบบรายงาน 
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3. การรายงานผลการดําเนินงาน ถึง กองการเจ้าหน้าที่ รอบที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ได้มีบันทึก

ข้อความที่ ศธ 0529.2.3/ว1940 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง  ขอติดตามรายงานผลการดําเนินการ
จัดการความรู้ ประจําปี 2561 สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แจ้งผลการดําเนินงาน ให้กองการ
เจ้าหน้าที่ โดยวิธีจัดส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไฟล์ข้อมูล 
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วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรท่ีมีควำมพึงพอใจ 

การปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จ าเป็นต้องมีการ
ติดต่อและประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงาน และถือเป็นประตูด่านแรก
ในการให้บริการต่อผู้รับบริการ ดังนั้น จึงมีวิธีให้บริการที่สามารถท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของดิฉัน ดังนี ้

๑. สอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ว่า มีจุดใดที่ควร
แก้ไขและปรับปรุง และน าความคิดเห็นน้ันมาพัฒนางาน 

๒. สอบถามบุคลากรภายในหน่วยงานว่า มีจุดใดที่ควรปรับปรุง และน าข้อเสนอแนะนั้นมา
พัฒนางาน 

๓. ทบทวนกระบวนการการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อลดข้ันตอนและความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๔. การติดต่อและประสานงานอย่างเสมอภาคทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อ
ราชการอื่น ๆ   

๕. ไม่ปฏิเสธงานแม้ไม่ใช่งานที่รับผิดชอบ กรณีผู้มาติดต่อราชการไม่ว่า จะมาติดต่อด้วยตนเอง
หรือทางโทรศัพท์ จะมีการรับเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานให้ด าเนินการต่อไป 

๖. ในการติดต่อและประสานงานทางโทรศัพท์ จะมีการพูดด้วยค าสุภาพและลงท้ายด้วย “ค่ะ” 
“ขอบคุณค่ะ” เสมอ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 
 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน ๒ วิธี ดังนี้ 

๑. การติดตามและประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานปกติ 
 ๑.๑ รายงานผลการจัดการความรู้ต่อที่ประชุมประจําเดือนของสํานักบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงเพื่อพัฒนางานอยู่
เสมอ 

 ๑.๒ มีการติดตามผลโดยใช้แบบสอบถามให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินทั้งก่อน และหลังการ
อบรมเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจและนําข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อคิดเห็นมาประมวลผลเพื่อ
น ามาทบทวนในการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

๒. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินของมหาวิทยาลัย 
  ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2559 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละ ๒ ครั้ง (เดือนตุลาคมและเมษายน
ของทุกปี) จํานวน ๒ องค์ประกอบ ดังนี้ 
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 1.๑ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ มีการประเมินทั้งหมด     
๔ ด้าน ดังนี้ 

- งานประจําตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานเชิงพัฒนา (การพัฒนาตนเอง การพัฒนางานและการพัฒนาหน่วยงาน) 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
- งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา 

 1.๒ กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๓๐ และให้
ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน ดังนี้ 

- การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
- การบริการที่ด ี
- การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
- ความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
- การท างานเป็นทีม 

  ทั้งนี้ จะมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบครึ่งปีแรกภายในเดือนตุลาคม และครึ่งปีหลังภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 
แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

1. ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้มีความตั้งใจ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู้    
และมองว่าการจัดการความรู้ที่เกิดข้ึนนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถนํามาปรับปรุงพัฒนางานประจําให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. มีการให้ความรู้จากผู้เช่ียวชาญ มีที่ปรึกษา เมื่อเกิดข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการ 
ดําเนินงาน  

3. มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ  
4. มีผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน ขับเคลื่อน ผลักดัน ให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  
5. การดําเนินการจัดการความรู้ ทําให้ผู้รับผิดชอบได้รับประสบการณ์ระหว่างการดําเนินการ

จัดการความรู้ ทําให้มีองค์ความรู้จากการทํางานจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น  
6. ผู้รับผิดชอบมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานการจัดการความรู้ให้สําเร็จ มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้นําไป

ทดลองปฏิบัติจริงตามเป้าหมาย  
7. การทํางานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจของคณะทํางาน ใช้กระบวนการระดมความคิด  
8. ผู้มีส่วนร่วมให้ความสําคัญและทําตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
9. การคาดหวังว่า การจัดการความรู้จะทําให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงนําความรู้จากการสกัด

ความรู้มาใช้ประโยชน์  
10. มีกระบวนการติดตาม  
11. การเปิดใจเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ 
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จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 ดิฉันปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 
๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

๑. ไม่ปฏิบัติงานให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียช่ือเสียง 
๒. ปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น 
๓. ไม่กล่าวอ้างและใช้ช่ือของมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
๔. มีทัศนคติที่ดี  รวมทั้ งพัฒนาความรู้  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
๒. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
๓. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ให้ประหยัด คุ้มค่าและงดการใช้ทรัพยากร 

อย่างสิ้นเปลือง 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

๑. รับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง 
๒. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
๓. ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาร่วมกันและเสนอแนะแนวทางในการ

พัฒนาหน่วยงาน 
๔. สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีของเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานที่ เพื่อประโยชน์ของ

หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
๕. ยกย่องและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคน 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
๑. ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ จากผู้รับบริการเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ  
๒. ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติงานหรือจากความไว้วางใจ ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและผู้รับบริการ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

๑. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่ส่งเสริม สนับสนุน ชักจูงให้ผู้อื่นกระท าการเดียวกัน 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     หน้า ๓๗ 

     บทท่ี ๕ 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
 

 ในการจัดการความรู้ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
พบปัญหา/อุปสรรคหลายประการที่อาจทําให้การปฏิบัติงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด ดังนั้น     
จากประสบการณ์ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผู้เขียนจึงได้รวบรวมประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนางานโดยสรุป ดังนี้ 

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 

ล ำดับท่ี ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
1 ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

การกํ าหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
องค์กร(Key Performance Indicators 
: KPIs) ที่ถูกต้อง   
 

ศึกษาแนวปฏิบัติจากหน่วยงานอื่น ๆ ในการกําหนด 
ออกแบบและระบุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามา
ประยุกต์ ใช้ ในการกํ าหนดการวัดความสําเร็จของ
หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนต่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ของสํานักบรหิารทรพัย์สินและสทิธิประโยชน ์

2 การมสี่วนร่วมของบุคลากรในการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

อาจจะต้องแบ่งกลุ่มผู้รับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อ
อภิปรายปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นช่วงเวลาอนัจํากัดและ
เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกและลงมือปฏิบัติจริง  การประชุม
กลุ่มย่อยนี้จะช่วยให้บุคลากรที่ไม่กล้าแสดงความเห็นต่อที่
ประชุมใหญ่ ได้มี โอกาสและมีส่วนร่วม ในการแสดง
ความเห็นมากข้ึน 

3 การบริหารจัดการเวลาไม่ได้ตามแผนที่
วางไว้เนื่ องจากมีภาระงานประจํา/
เร่งด่วน 

การติดตามและประเมินผลต้องมีการปรับการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ให้มากข้ึนเพื่อให้
หน่วยงานนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทัน 

4 ในบางกรณีไม่สามารถสรุปประเด็นที่
สําคัญจากการจัดประชุม KM มาจัดทํา
รายงานการประชุมได้ 

ฝึกฝนตนเองในการจับประเด็นของการประชุม การใช้
สํานวนในการเขียนข้อความ การใช้คําเช่ือมต่อประโยค 
และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานการประชุม
ของผู้อื่น รวมทั้งศึกษาข้อความในหนังสือประเภทต่าง ๆ 
ว่าใช้สํานวนหรือเนื้อหาใดที่จะทําให้การจัดทํารายงาน
การประชุมมีความสละสลวยและมีประเด็นที่สําคัญ
ครบถ้วน 

5 ผู้รับผิดชอบหลักยังมีประสบการณ์ใน
การดําเนินงานน้อยการดําเนินการ
จัดการความรู้อาจไม่เป็นที่น่าสนใจ 

ผู้รับผิดชอบและคณะทํางานควรมี วิธีโน้มน้าวสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจเลือกใช้เครื่องมือ   
ใหม่  ๆ เช่น เทคโนโลยีในการจัดทํา เช่น การจัดทํ า
ฐานข้อมูล ที่ใช้ในการรวบรวมความรู้และดึงความรู้  การ
จัดการความรู้ควรเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่  บุคลากรสนใจ
นํามาพัฒนาเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ ช้ีให้เห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู้ทีจ่ะสง่ผลใหเ้ปน็องค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติงานการจัดการความรู้ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นการปฏิบัติงานที่สําคัญหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กรเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีน้ัน มีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. ควรมีพัฒนาทักษะในการติดต่อและประสานงานกับภายในหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน
รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้เกิดความร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์       
ต่อการจัดการความรู้ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

๒. ควรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเพื่อสร้าง
ความเข้าในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดย    
อาจเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ 

๓. ควรรับฟังคําแนะนํา ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น ตัดสินใจ    
จากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกัน
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

๔. ควรติดตามผลและรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับสํานัก /
หน่วยงานวิสาหกิจทุกรายไตรมาส ส่ง สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

๕. การเผยแพร่องค์ความรู้ควรเข้าถึงได้ง่าย และหากเผยแพร่ในวงกว้างจักเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอื่นได้ด้วย เช่น เผยแพร่องค์ความรู้ ในเว็บไซต์ของสํานักฯ 

๖. ควรทดลองนําความรู้ที่ได้จากการ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
นําไปสู่การดําเนินงานด้าน KM ให้ครบทั้งกระบวนการและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
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