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แผนการจัดการความรู� 
(Knowledge Management Action Plan) 

คณะวิศวกรรมศาสตร(   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ป4งบประมาณ  2561 

(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข�อมูลท่ัวไป 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมเป�นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร สังกัดวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได"เป#ดดําเนินการรับนักศึกษารุ'นแรกในป*การศึกษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต'อมาในป* 
พ.ศ. 2533 ถูกยกฐานะเป�นคณะวิศวกรรมศาสตร พร"อม ๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป�น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2533 ประกอบด"วย 3 ภาควิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ=าไฟฟ=าและ
อิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรมอุตสาหการ ต'อมาได"จัดต้ังภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ตามลําดับ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ต้ังอยู'ในพ้ืนท่ีการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด"วย อาคาร
เรียน ห"องปฏิบัติการ รวม 7 หลัง  พ้ืนท่ีใช"สอย ได"แก' ห"องเรียน ห"องปฏิบัติการ โรงประลอง ห"องสมุด และ
บริการสารสนเทศ ห"องพักอาจารย สํานักงาน และอ่ืน ๆ รวม  30,855  ตารางเมตร   
 

ปรัชญาคณะวิศวกรรมศาสตร( 
“สร"างสติและปGญญาแก'สังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง” 

 
ปณิธานคณะวิศวกรรมศาสตร( 

“จะเป�นสติปGญญาของสังคม ท่ีเอ้ืออํานวยให"สังคมแก"ปGญหาและพัฒนาไปอย'างสมดุลและย่ังยืน โดยการ
พัฒนาความเป�นเลิศทางวิชาการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดล"อม  

อย'างมีประสิทธิภาพและประหยัด” 
 

วิสัยทัศน(คณะวิศวกรรมศาสตร( 
“องคกรช้ันนําท่ีมุ'งสู'ความเป�นเลิศด"านวิศวกรรมศาสตร เพ่ือนําไปสู'การผลิตบัณฑิต สร"างองคความรู"และ

นวัตกรรมท่ีสอดคล"องกับความต"องการของสังคมและประชาคมโลกอย'างย่ังยืน” 
 

พันธกิจ 
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แผนการจัดการความรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ #$61 

1. ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถนําความรู"และทักษะด"านวิศวกรรมไปประยุกตใช"และสร"างสรรค
นวัตกรรมได"อย'างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การวิจัย : สามารถวิจัยเพ่ือสร"างองคความรู"ท่ีสอดคล"องกับความต"องการของสังคมและประชาคมโลก 
3. บริการวิชาการ : นําองคความรู"จากงานวิจัยมาใช"ในการพัฒนาและแก"ไขปGญหาของสังคมอย'างย่ังยืน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : นําเอาทักษะและความเป�นเลิศทางด"านวิศวกรรมไปบูรณาการเพ่ือจรรโลง

ไว"ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท"องถ่ินและประเทศชาติ 
5. การบริหารงาน : โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
อัตลักษณ(คณะวิศวกรรมศาสตร( 

“สร"างสรรค สามัคคี สํานึกดี ต'อสังคม” 
 

เอกลักษณ(คณะวิศวกรรมศาสตร( 
“ภูมิปGญญาแห'งภูมิภาคลุ'มนํ้าโขง” 

 
เปDาประสงค(  (Goals) 

 จํานวนและคุณภาพของบัณฑิตเพิ่มข้ึน จํานวนงานวิจัย   ส่ิงประดิษฐ   นวัตกรรม และการถ'ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน จํานวนความร'วมมือกับองคกรอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร(  (Strategic   Issues) ประกอบด"วย 
 การผลิตบัณฑิต  
 การผลิตงานวิจัย   ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และการถ'ายทอดเทคโนโลยี  
 การสร"างเครือข'ายความร'วมมือกับองคกรอ่ืนๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และ 
 การปรับปรุงระบบการบริหารงาน 
 

ยุทธศาสตร( (Strategies) 
 เพื่อให"บรรลุตามวิสัยทัศน คณะวิศวกรรมศาสตร มีแนวทางท่ีจะดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตรของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน ระยะเวลา 10 ป* (2551-2560) ท้ัง 5 ด"าน คือ  
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษาให"เกิดทักษะ มีเคร่ืองมือ มีความรู"ในทฤษฎีพื้นฐานและสามารถนํา
ความรู"ไปคิดแก"ปGญหาในพ้ืนท่ีได"จริง 
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 2. ยุทธศาสตรการส'งเสริมการวิจัยและสร"างนวัตกรรมเพ่ือให"เกิดองคความรู"ใหม'และผลงาน
สร"างสรรคท่ีสามารถนําไปใช"เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท"องถ่ินและประเทศให"อยู'ได"อย'างมีความสุข
ภายใต"กระแสโลกาภิวัฒน 
 3. ยุทธศาสตรการเสริมสร"างความเป�นเลิศทางด"านฐานข"อมูลองคความรู"และผู"รู"ในอีสานใต"และอนุ
ภูมิภาคลุ'มนํ้าโขงเพ่ือการบริการวิชาการแก'ชุมชนและสร"างมูลค'าให"กับมหาวิทยาลัยผ'านการเรียนรู"ร'วมกับ
ชุมชน 
 4. ยุทธศาสตรการส'งเสริมทํานุบํารุงและฟTUนฟูรูปแบบและความคิดทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท"องถ่ินและชาติโดยการซึมซับเข"าสู'วิถีการดํารงชีวิตเพื่อการรองรับการเปล่ียนแปลงภายใต"ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 5. ยุทธศาสตรการบริหารด"วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรและบุคลากรให"มีคุณภาพและมี
ความสุข 

ท้ังน้ีคณะวิศวกรรมศาสตร ได"กําหนดยุทธศาสตรของคณะเพ่ือให"สอดคล"องกับการเรียนการสอน และ
มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน (สมศ.) เป�น 7 
ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร(ที่ 1  การผลิตบัณฑิต  

กลยุทธท่ี 1-1   เพิ่มคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธท่ี 1-2   การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให"ทันสมัย และตรงตามความต"องการ

ของตลาดงาน 
กลยุทธท่ี 1-3   สนับสนุนอาจารยให"มีคุณวุฒิ และประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง 
 

ยุทธศาสตร(ที่ 2 งานวิจัยและงานนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี 2-1  เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี 2-2  ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการทําวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี 2-3  บูรณาการปGญหาจริงมาเป�นหัวข"อวิจัย เช่ือมโยงกับการเรียนการสอน และงาน

บัณฑิตศึกษา 
กลยุทธท่ี 2-4   สนับสนุนให"มีกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ให"มีประสิทธิภาพและความ

คล'องตัว 
 
ยุทธศาสตร(ที่ 3 การบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 3-1 สร"างโครงการบริการวิชาการท่ีตรงความต"องการของชุมชน 
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กลยุทธท่ี 3-2   เพิ่มการสนับสนุนการบริการวิชาการจากแหล'งทุนภายนอก 
กลยุทธท่ี 3-3  บูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
กลยุทธท่ี 3-4  สร"างเครือข'ายความร'วมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองคกรชุมชนตลอดจนภาค

ธุรกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือเรียนรู"และสร"างความเข"มแข็งของชุมชนและสังคม 
 
ยุทธศาสตร(ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธท่ี 4-1   ใช"ความรู"ด"านวิศวกรรม ร'วมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและ
หน'วยงานอ่ืน ๆ 
 
ยุทธศาสตร(ที่ 5 การพัฒนาองค(กร และบุคลากร 

กลยุทธท่ี 5-1   พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (รับเข"า-รักษาคนดี-สวัสดิการ-เกษียณอายุ
ราชการ) 

กลยุทธท่ี 5-2   สร"างความมั่นคงด"านการเงิน 
กลยุทธท่ี 5-3   สนับสนุนอาจารยให"มีคุณวุฒิ และประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง 
กลยุทธท่ี 5-4   ใช"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบัน 
กลยุทธท่ี 5-5  การปรับปรุงภูมิทัศน ระบบสาธารณูปโภค 
กลยุทธท่ี 5-6 การสร"างวัฒนธรรมองคกร อย'างมีภราดรภาพ (อยู'ร'วมกันฉันทพี่น"อง) เพื่อการมี

ส'วนร'วม และเกิดความสามัคคี 
 

ยุทธศาสตร(ที่ 6 การประกันคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 6-1  วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา (ระดับประเทศ) ให"มี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 6-2  ส'งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสู'ระดับสากล เช'น TABEE 
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หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการจัดการความรู� 

สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาว'าด"วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11 กําหนดให"ส'วนราชการมีหน"าท่ีพัฒนาความรู"ในส'วนราชการ เพ่ือให"มีลักษณะเป�นองคกรแห'งการ
เรียนรู"อย'างสม่ําเสมอ โดยต"องรับรู"ข"อมูลข'าวสารและสามารถประมวลผลความรู"ในด"านต'าง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใช"ในการปฏิบัติราชการได"อย'างถูกต"อง รวดเร็วและเหมาะสมต'อสถานการณ รวมท้ังต"องส'งเสริมและ
พัฒนาความรู" ความสามารถ สร"างวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของข"าราชการในสังกัดให"เป�นบุคลากรท่ี
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู"ร'วมกัน ดังน้ันจึงต"องมีการจัดทําแผนการจัดการความรู" (Knowledge 
Management Action Plan) เพ่ือใช"เป�นแนวทางในการบริหารจัดการความรู"ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให"เป�นไปตามแนวทางดังกล'าวและได"แต'งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู" คณะ
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วิศวกรรมศาสตรเพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู" ซึ่งในป*งบประมาณน้ีได"พิจารณากําหนดนโยบาย 
ขอบเขตการจัดการความรู"(Knowledge Management Focus Area)  เป=าหมาย และกระบวนการ และ
จัดทําแผนให"สอดคล"องกับประเด็นยุทธศาสตรอย'างเป�นรูปธรรม อันจะนําไปสู'สัมฤทธิผล ในการดําเนินงาน
ของคณะให"เกิดประโยชนสูงสุดตามแผนการดําเนินงานดังรายการต'อไปน้ี 
 

นโยบายการจัดการความรู�  
เพื่อให"การจัดการความรู"บรรลุเป=าหมายท่ีวางไว" คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึง

วางแนวนโยบายไว" ดังน้ี 
1. ส'งเสริมและพัฒนาความรู"ในองคกรเพื่อให"เกิดเป�นองคกรแห'งการเรียนรู" 
2. สนับสนุนให"มีการประมวลความรู"ในองคกรในด"านต'างๆเพ่ือนํามาประยุกตใช"ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ความถูกต"อง รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน 
3. ส'งเสริมให"อาจารยและเจ"าหน"าท่ีมีส'วนร'วมผลักดันการจัดการความรู"ในองคกรและเกิดการเรียนรู"
ร'วมกัน 
4. ส'งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู"ให"เป�นส'วนหน่ึงของการทํางานปกติและสอดคล"อง
กับแผนการจัดการความรู"ในระดับมหาวิทยาลัย 
5. ใช"เทคโนโลยีเพ่ือการสร"างและเช่ือมโยงความรู"การจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานข"อมูลความรู" 
6. จัดระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู"ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตการจัดการความรู� (Knowledge Management Focus Area) 
กําหนดขอบเขต การจัดการความรู"ท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมดประกอบด"วย 
1. ความรู"ท่ีสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ได"แก' ความรู"เก่ียวกับการปฏิบัติงานด"านการเรียน

การสอน  การจัดการหลักสูตร ความรู"เก่ียวกับระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการ เช'น ด"านการเงิน พัสดุ 
บุคคล ธุรการ การวางแผนงาน ธุรการและเลขานุการ 

2. ความรู"ท่ีสนับสนุนการวิจัย ได"แก' ความรู"ในการทํางานวิจัย การบริหารโครงการวิจัย กฎหมาย 
ระเบียบ ข"อบังคับท่ีเก่ียวข"อง การเสนอโครงการวิจัย การสืบค"นข"อมูล การเบิกจ'ายงบประมาณโครงการวิจัย 
 

 
เปDาหมาย 

1. รวบรวมความรู" ประสบการณท่ีเป�น  Tacit Knowledge ในตัวบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร 
และความรู"ท่ีเป�น Explicit  Knowledge ท่ีมีอยู'ท้ังจากแหล'งความรู"ภายในและภายนอกองคกร 

2. จัดเวที  กิจกรรม  กระบวนการถ'ายทอดความรู"ในระหว'างบุคลากรทุกสายงาน 
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3. ใช"เทคโนโลยีในเพื่อสร"างระบบการจัดเก็บและให"มีการเข"าถึงโดยสะดวก 
4. สร"างกระบวนการมีส'วนร'วมในการจัดการความรู" 

 

ปTจจัยท่ีจะนําไปสูUความสําเร็จ 
1. ผู"บริหารให"ความสําคัญในการจัดการความรู"และผลักดันกระบวนการสู'ภาคปฏิบัติให"ชัดเจน 
2. การมีส'วนร'วมของทุกฝqาย 
3. กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู"และการพัฒนาต'อยอดท่ีต'อเน่ือง 
4. มีการนําเทคโนโลยีมาใช" 
5. มีกระบวนการวัดผล 

 

แนวคิดการจัดการความรู� 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ'งดําเนินการจัดการความรู"เพื่อให"สามารถ
สนองตอบการปฏิบัติงานให"ภารกิจหลักของคณะบรรลุเป=าหมาย คือกระบวนการและเทคนิคการทํางานการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งมีผู"เก่ียวข"องคือ นักศึกษา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  ดังน้ัน ความรู"หลักๆ ท่ี
เก่ียวข"องจึงมี  อย'างน"อย  3  หมวด คือ 
 1. ความรู"เพื่อการสนับสนุนภารกิจโดยตรง ได"แก' 
  1.1  ความรู"เก่ียวกับข้ันตอนในการทํางาน  เช'น ข้ันตอนการปฏิบัติงานด"านบริหารงานบุคคล  
การเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบงานสารบรรณ การจัดทําแผนงาน การบริการการศึกษา การส'งเสริม
งานวิจัย  เป�นต"น 
  1.2 ความรู"เก่ียวกับเทคนิคในการทํางาน  เช'น เทคนิคการสอน  การเขียนแผนการสอนการ
จัดเอกสารประกอบการสอน การเขียนตํารา  การจัดทําหลักสูตร  การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัย  แหล'งทุนวิจัย เป�นต"น 
 2. ความรู"ท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาองคกร เช'น ความรู"เก่ียวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร 
ความรู"เก่ียวกับระบบ GFMIS  เป�นต"น 
 3. ความรู"เพื่อการแก"ปGญหาในการทํางาน   
 

การดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตรดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู"โดยใช" หลักการของกระบวนการ

จัดการความรู" (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 
Management Process) ดังน้ี 

กระบวนการจัดการความรู� (KM Process)  มีกิจกรรมหลัก ได"แก' 
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1. กิจกรรมการบUงช้ีความรู� 
• จัดทําทะเบียนรายการความรู"ท่ีชัดแจ"ง (Explicit Knowledge : EK) และความรู"ท่ีฝGงอยู'ใน

คน (Tacit Knowledge : TK)   
• จัดทําคู'มือการใช"ความรู"ท่ีชัดแจ"ง (Explicit Knowledge : EK) และความรู"ท่ีฝGงอยู'ในคน 

(Tacit Knowledge : TK) ท่ีต"องใช"ในการปฏิบัติงาน  
2. กิจกรรมการสร�างและแสวงหาความรู� 

  3. กิจกรรมการจัดความรู�ให�เปXนระบบ 
  4. กิจกรรมการประมวลและกล่ันกรองความรู� 

5. กิจกรรมเข�าถึงความรู�   
6.กิจกรรมการแบUงปTนแลกเปล่ียนความรู� 

 
กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
ได"แก'การศึกษา เรียนรู" และทําความเข"าใจกับเครื่องมือหน่ึงในกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง 

(Change Management Process) ได"แก' 
1) การเตรียมการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
2) การส่ือสาร 
3) กระบวนการและเครื่องมือ 
4) การเรียนรู" 
5) การวัดผล 
6) การยกย'องชมเชยและการให"รางวัล 
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การเช่ือมโยงกระบวนการจัดการความรู�กับกลุUมตUางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มเจา้หนา้ที�

วิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

กลุ่มนกัวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มวิจยั 

กลุ่มนกัวชิาการ

กลุ่มเจา้หนา้ที�

บุคคล 

กลุ่มนกัวชิาการ

พสัดุ 

กุล่มนกัวิชาการ

เงินและบญัชี 

 

กลุ่มอาจารย ์

 

ชุมชนนักปฏิบัติ 

 

คณะกรรมการ 
KM 

มอบ. 

คณะกรรมการ 
KM  
วศ. 

การประชุม
สํานักงาน
เลขานุการ 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 

คณะกรรมการ 
ประจําคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู"

ภายในคณะ 
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วงจรเก่ียวกับความรู�และการพัฒนาตUอยอดความรู� 

เน่ืองจากกระบวนการในการจัดการองคความรู"เป�นการรวบรวมความรู" ประสบการณท่ีเป�น  Tacit 
Knowledge ในตัวบุคคล และความรู"ท่ีเป�น Explicit  Knowledge ท่ีมีอยู'ท้ังจากแหล'งความรู"ภายในและ
ภายนอกองคกร  ดังน้ันการถ'ายถอดความรู"จึงต"องจัดให"เกิดกระบวนการท่ีต'อเน่ืองอย'างไม'มีท่ีส้ินสุด  ตาม
วงจรเก่ียวกับความรู"และการพัฒนาต'อยอดความรู"  ดังน้ี 



11 

 

แผนการจัดการความรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ #$61 

 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงกระบวนการจัดการความรู"ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
(ท่ีมา : สถาพร โภคา, 2550) 
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แผนภูมิท่ี 2  แสดงการเช่ือมโยงการดําเนินการ กิจกรรมและกระบวนการจัดการความรู"ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (ท่ีมา : สถาพร โภคา, 2550) 
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ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาด�านการจัดการความรู� 
 ในปGจจุบันการจัดการความรู"ถูกให"ความสําคัญมากในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และได"
ถูกต้ังเป�นตัวบ'งช้ีการประกันคุณภาพ เป�นตัวบ'งช้ีท่ี 2.12 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจและกลุ'มสถาบัน (คู'มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฉบับป*การศึกษา 2557) ซ่ึงกําหนดไว"ดังน้ี 

“ตัวช้ีวัดยUอยที่ ๕. ค"นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู"ท้ังท่ีมีอยู'ในตัวบุคคล ทักษะของผู"ท่ีประสบการณ
ตรง และแหล'งเรียนรู"อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู" อย'างน"อยครอบคลุมพันธกิจด"านการผลิตบัณฑิตและด"านการ
วิจัย จัดเก็บอย'างเป�นระบบโดยเผยแพร'ออกมาเป�นลายลักษณอักษรและนํามาปรับใช"ในการปฏิบัติงานจริง” 
ท้ังน้ีมีคํานิยามและแนวทางท่ีกําหนดไว"ในคู'มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับป*การศึกษา 2557 ดังน้ี 

“การจัดการความรู� (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรู"ท่ีมีอยู'
ในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยู'ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให"เป�นระบบ เพื่อให"ทุกคนในองคกร
สามารถเข"าถึงความรู" และพัฒนาตนเองให"เป�นผู"รู" รวมท้ังปฏิบัติงานได"อย'างมีประสิทธิภาพ อันจะส'งผลให"
องคกรมีความสามารถในเชิงแข'งขันสูงสุด โดยท่ีความรู"มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู�ท่ีฝTงอยูUในคน (Tacit Knowledge) เป�น ความรู"ท่ีได"จากประสบการณ พรสวรรคหรือ 
สัญชาติญาณของแต'ละบุคคลในการทําความเข"าใจในส่ิงต'าง ๆ เป�นความรู"ท่ีไม'สามารถถ'ายทอดออกมาเป�น
คําพูดหรือลายลักษณอักษรได"โดยง'าย เช'น ทักษะในการทํางาน งานฝ*มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึง
เรียกว'าเป�นความรู"แบบนามธรรม 

2. ความรู�ท่ีชัดแจ�ง (Explicit Knowledge) เป�นความรู"ท่ีสามารถรวบรวม ถ'ายทอดได" โดยผ'านวิธี
ต'างๆ เช'น การบันทึกเป�นลายลักษณอักษร ทฤษฎี คู'มือต'าง ๆ และบางครั้งเรียกว'าเป�นความรู"แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ได"ให"ความหมายของคําว'า “การจัดการความรู"” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป=าหมายอย'างน"อย 4 ประการไปพร"อมๆ กัน ได"แก' บรรลุเป=าหมายของงาน บรรลุเป=าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป=าหมายการพัฒนาองคกรไปเป�นองคกรเรียนรู" และบรรลุความเป�นชุมชน เป�นหมู'คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว'างกันในท่ีทํางาน 
 
การจัดการความรู�เปXนการดําเนินการอยUางน�อย 6 ประการตUอความรู� ได�แกU 

(1) การกําหนดความรู"หลักท่ีจําเป�นหรือสําคัญต'องานหรือกิจกรรมของกลุ'มหรือองคกร 
(2) การเสาะหาความรู"ท่ีต"องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร"างความรู"บางส'วนให"เหมาะต'อการใช"งานของตน 
(4) การประยุกตใช"ความรู"ในกิจการงานของตน 
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(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใช"ความรู"มาแลกเปล่ียนเรียนรูh และสกัด 
“ขุมความรู"” ออกมาบันทึกไว" 

(6) การจดบันทึก “ขุมความรู"” และ “แก'นความรู"” สําหรับไว"ใช"งาน และปรับปรุงเป�นชุดความรู"ท่ี 
ครบถ"วน ลุ'มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต'อการใช"งานมากย่ิงข้ึน 
 
 
 

โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป�นเน้ือเดียวกัน ความรู"ท่ีเก่ียวข"องเป�นท้ังความรู"ท่ีชัด
แจ"งอยู'ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย'างอ่ืนท่ีเข"าใจได"ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู"ฝGงลึกอยู'ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู'ในคน ท้ังท่ีอยู'ในใจ (ความเช่ือ ค'านิยม) อยู'ในสมอง (เหตุผล) และอยู'ในมือ 
และส'วนอ่ืนๆ ของร'างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู"เป�นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหน่ึงทําร'วมกัน
ไม'ใช'กิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว” 

ดังน้ัน เพื่อให"การดําเนินงานเป�นไปตามกรอบยุทธศาสตรของคณะวิศวกรรมศาสตรป* 2560–2564  
ท่ีกําหนดยุทธศาสตรด"านการพัฒนาบุคลากรไว"ในยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาสถาบันและบุคลากร และเพ่ือให"การ
จัดการความรู"เป�นไปโดยสอดคล"องกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560–2564  คณะวิศวกรรมศาสตร จึงกําหนด ประเด็นและกลุ'มเป=าหมายในการจัดการ
ความรู"ให"สอดรับกับประเด็นใน Training Roadmap  สําหรับบุคลากร ซึ่งกําหนดไว"ในแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560–2564  ดังน้ี 
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Training Roadmap  สําหรับบุคลากรสายอาจารย( 
 
สายงาน 0-6 เดือน 6 เดือน- 1 ป* 1-2 ป* 2-4 ป* 4 ป* ขึ้นไป มากกว'า 5 ป*  

  
ปฐมนิเทศโดย 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

ปฐมนิเทศโดย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

     
 การพัฒนาตนเองตาม 

career path 
  

สอนและวิจัย 

เรียนรู"เรื่ององคกร เทคนิคการสอน 
การเขียนข"อเสนอ
โครงการวิจัย 

    

ความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
การจัดทําสื่อการ
สอน 

  
การนําเสนองานอย'างมี
ประสิทธิภาพ 

  

การทํางานเป�นทีม 
  
  

  
  

การให"คําปรึกษา E-Learning   

การทําวิจัยในชั้น
เรียน 

   

        การทํางานเป�นทีม Advance 

  ธรรมะ    การเตรียมตัวเกษียณอายุ 
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1.4.2.2 Training Roadmap  สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
 

สายงาน 0-6 เดือน 6 เดือน- 1 ป* 1-2 ป* 2-4 ป* 4 ป* ขึ้นไป หัวหน"างานหรือเทียบเท'า หัวหน"าภาควิชาหรือเทียบเท'า 

  
ปฐมนิเทศโดย 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

ปฐมนิเทศโดย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  
      

การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู"บริหาร  
(นบก./ นบม.)  

  กลุUมหัวข�อด�านความรู�พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติการ/
บริหารทั่วไป 

เรียนรู"เรื่ององคกร เทคนิคการให"บริการที่ด ี การเจรจาต'อรอง การเจรจาต'อรอง  
คอมพิวเตอรเบื้องต"น     Stress management 
การทํางานเป�นทีม การทํางานเป�นทีม 

ความปลอดภัยในการทํางาน 
   

การแก"ปGญหาและการ
ตัดสินใจ 

Time management 

  ระบบโปรแกรมรับส'งเอกสาร การเขียนรายงาน การบริหารความปลอดภัย 
 ความรู"เกี่ยวกับกฎหมายและข"อบังคับด"านการบริหารงานบุคคล สําหรับ ข"าราชการ พนักงาน ลูกจ"าง    

ความรู�ในการพัฒนางานและการประยุกต( 
        การนําเสนองานอย'างมีประสิทธิภาพ   
       การพัฒนาความคิดสร"างสรรค  หลักการบังคับบัญชา   
       เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 
          การพัฒนาภาวะผู"นํา   
    ศิลปะการพูดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การบริหารข"อเสนอแนะ 
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ความรู�เกี่ยวกบัการจัดกระบวนการเรียนรู� 
      การจัดกิจกรรมเรียนรู"แบบบูรณาการ     
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู"แบบ e-learning Statistical Method for Quality Improvement 
        การทําวิจัยสถาบัน   

ความรู�เกี่ยวการประกันคุณภาพ 

  
    

แนวทางการประเมินตนเองและการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 

เทคนิคการบริหารจัดการ
คุณภาพ 

  

      การพัฒนาระบบข"อมูลและสารสนเทศ      
คอมพิวเตอร(และสารสนเทศ 

   การสร"างและพัฒนาฐานข"อมูลเบื้องต"น     
 MS Excel ในงานสํานักงาน การจัดทําเว็บไซต การวิเคราะหข"อมูลทางสถิติด"วยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
   Internet สําหรับงานสํานักงาน       

อื่นๆ 
       การทํางานเป�นทีม Advance 

การเตรียมตัวเกษียณอายุ 
ธรรมะ 

 



แผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรู�คณะวิศวกรรมศาสตร( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ป4งบประมาณ 2561 
 
พันธกิจ : ด"านการผลิตบัณฑิตและด"านการวิจัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร( :การผลิตบัณฑิต การผลิตงานวิจัย   ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และการถ'ายทอดเทคโนโลยี  
องค(ความรู�ที่จําเปXน :เทคนิคการปฏิบัติงาน กระบวนการ ข้ันตอน กฎหมายท่ีสําคัญ 
ตัวชี้วัด : 
 มีการค"นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู"ท้ังท่ีมีอยู'ในตัวบุคคล ทักษะของผู"มีประสบการณตรง และแหล'ง

เรียนรู"อ่ืน ๆ  
มีการกําหนดประเด็นความรู"อย'างน"อยครอบคลุมพันธกิจด"านการผลิตบัณฑิตและด"านการวิจัย  
มีการจัดเก็บอย'างเป�นระบบ โดยเผยแพร'ออกมาเป�นลายลักษณอักษรและนํามาปรับใช"ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

กลุUมเปDาหมาย  คณาจารยและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

กระบวนการจัดการความรู� (KM Process)  
คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดกระบวนหารจัดการความรู"ตามแนวทางท่ี นพ.วิจารณ พานิช ได"เสนอไว"ว'าการจัดการ
ความรู"เป�นการดําเนินการอย'างน"อย 6 ประการต'อความรู" ได"แก' 
  (1) การกําหนดความรู"หลักท่ีจําเป�นหรือสําคัญต'องานหรือกิจกรรมของกลุ'มหรือองคกร 

(2) การเสาะหาความรู"ท่ีต"องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร"างความรู"บางส'วนให"เหมาะต'อการใช"งานของตน 
(4) การประยุกตใช"ความรู"ในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใช"ความรู"มาแลกเปล่ียนเรียนรู" และสกัด 

“ขุมความรู"” ออกมาบันทึกไว" 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู"” และ “แก'นความรู"” สําหรับไว"ใช"งาน และปรับปรุงเป�นชุดความรู"ท่ี 

ครบถ"วน ลุ'มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต'อการใช"งานมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 



19 

 

แผนการจัดการความรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ #$61 

 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการ ในป4งบประมาณ 2561 
 

ประเด็นความรู� กลุUมเปDาหมาย กําหนดวัน 

เวลา 

ผู�รับผิดชอบ/
วิทยากร 

1.การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมให"
เป�นไปตามแผนงาน 

อาจารยและบุคลากรท่ีเป�น
ผู"รับผิดชอบโครงการ 

พ.ย. 2560 งานแผน/ 
งานพัสดุ/งาน
การเงิน 

2.การจัดซื้อจัดจ"าง ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัด
จ"างฯ 

อาจารยและบุคลากรทุกคน พ.ย.2560 งานพัสดุ 

3.เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปXนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 

อาจารยบุคลากร และนักศึกษา ก.พ.-ส.ค.2561  

3.1 กฎหมายสําคัญท่ีใช"ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

  หัวหน"า
สํานักงาน
เลขานุการ 

3.2 APP. บนมือถือเพื่อเสริมการทํางานใน
สํานักงาน 

  ผศ.อารยา 
ฟลอเร"นส 

3.3 การใช"งาน Smart Classroom 

 

  ผศ.อารยา 
ฟลอเร"นส 

3.4 UBU Tech Talk 
 

  น.ส.สยุมพร  
บุญไชย 

4. การเรียนการสอน 

 Active Learning 

  รองคณบดีฝqาย
วิชาการ 
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 การประเมินผลการสอนและขอตําแหน'ง
ทางวิชาการ 

5.การวิจัย 

-แลกเปล่ียนเรียนรู"ประสบการณวิจัยในวัน
นักวิจัย 

  รองคณบดีฝqาย
วิจัย 

6.สรุปการประยุกต(เอาความรู�ไปใช�ในการ
ปฏิบัติจริง 

 ก.ค.61 หัวหน"า
สํานักงาน
เลขานุการ 

 
(2) การเสาะหาความรู�ที่ต�องการ 

รูปแบบท่ีดําเนินการ คือ 
1) การเข"าร'วมกิจกรรมจัดการความรู"ท่ีมหาวิทยาลัยหรือองคกรภายนอกเป�นผู"จัด 
2) การสร"างเครือข'ายเจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติงานในสายงานเด่ียวกันท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนๆ ภายหลังกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร�างความรู�บางสUวนให�เหมาะตUอการใช�งานของตน 

รูปแบบท่ีดําเนินการ คือ 

รูปแบบท่ี 1 หน'วยงานแจ"งสรุปประเด็น กรณีศึกษาท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับการปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
สร"างความรู"บางส'วนให"เหมาะต'อการใช"งานของตน 

 

(4) การประยุกต(ใช�ความรู�ในกิจการงานของตน 

รูปแบบท่ีดําเนินการ คือ 

รูปแบบท่ี 1 หน'วยงานแจ"งสรุปประเด็น กรณีศึกษาท่ีมีการประยุกตใช"ความรู"ในกิจการงานของตน 

 

(5) การนําประสบการณ(จากการทํางาน และการประยุกต(ใช�ความรู�มาแลกเปล่ียนเรียนรู� และสกัด 

“ขุมความรู�” ออกมาบันทึกไว� 
รูปแบบท่ีดําเนินการ คือ 

จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู"ท่ีจัดข้ึนภายในองคกร จัดทําเป�นเอกสารประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรู" 
Power point และเผยแพร'บนชุมชนออนไลนใน application เฟสบุ�คท่ี 
https://www.facebook.com/groups/1648317855384372/ 
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จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู"ท่ีจัดข้ึนภายนอกองคกร ให"ผู"ท่ีได"เข"าร'วมกิจกรรมเช'น กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู" การฝ�กอบรม ดูงาน สัมมนา หลังจากเสร็จส้ินการ ฝ�กอบรม ดูงาน สัมมนาทุกครั้ง ให"มีการรายงานสรุปผล
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู" การฝ�กอบรม ดูงาน สัมมนา เพื่อให"บุคลากรได"ศึกษาผ'านเอกสารด"วย 

(6) การจดบันทึก “ขุมความรู�” และ “แกUนความรู�” สําหรับไว�ใช�งาน และปรับปรุงเปXนชุดความรู�ที่ 
ครบถ�วน ลุUมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตUอการใช�งานมากย่ิงขึ้น 

รูปแบบท่ีดําเนินการ คือ 

         บันทึกเป�นคู'มือการปฏิบัติงาน คู'มือการปฏิบัติการ คู'มือการใช"งาน เข"าเล'มและจัดเก็บไว"ประจําหน'วยงาน         
 
แผนการดําเนินโครงการ 

 

การดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู"รับผิดชอบ 
1. การประชุมหารือเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการเสนอขอ
งบประมาณ             

ตุลาคม 2560  งานการ
เจ"าหน"าท่ี 

2. ดําเนินโครงการจัดการความรู"สําหรับบุคลากร
สํานักงานเลขานุการ ประจําป* 2559 

ตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 

36,000 บาท  

3. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู"ภายใต"โครงการ   ตุลาคม 2560-
กรกฎาคม 2561 

  

4.สรุปผลการดําเนินงาน กรกฎาคม 2561   

 
การติดตามและประเมินผล 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะติดตามประเมินผลการจัดการความรู"โดยมุ'งเน"นวัดผล
สําเร็จ 3 ประเด็น คือ 
  1. ด"านระบบและกระบวนการจัดการความรู" 
 2. ด"านผลลัพธ ( Out put) 
 3. ด"านผลกระทบท่ีเป�นประโยชน ( Out come) 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
 1. จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดการความรู" 
 2. จํานวนบุคลากรท่ีเข"าร'วมกิจกรรม 
 3. จํานวนข"อมูล ความรู"ท่ีได"รับการถ'ายถอดและรวบรวมข้ึน 
 4. จํานวนช'องทางในการเข"าถึงองคความรู" 
เครื่องมือท่ีใช"ในการวัดผล 
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 1. การจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
 2. แบบสํารวจ / แบบประเมินโครงการ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ยกเลิกโดยคําส่ังท่ี 34/2558) 
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