
 



 

ค ำน ำ 
 เทคโนธานี ได้เริ่มด าเนินการ การจัดการความรู้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2552 และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559) ตามขอบเขตการจัดการศึกษา (KM Focus Area) 

ทั้ง 6 ด้าน คือ 1. ด้านการจัดการศึกษา 2. ด้านการวิจัยและพัฒนา 3. ด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี 4. ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ และด้านสุดท้ายคือ 6. 

ด้านบริการวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เป็นภารกิจหลักของเทคโนธานี มีขอบเขตการจัดการความรู้

เพ่ือเชื่องโยงและน าผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สังคม และบริการวิชาการที่สามารถตอบโจทย์ แก้ปัญหาให้กับ

กลุ่มเป้าหมายได้ โดยเทคโนธานีได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อมหาวิทยาลัยทุกช่วงไตรมาสที่ด าเนินตามแผนฯที่วางไว้ 

 บัดนี้ เทคโนธานีได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 4 กิจกรรม 

คือ  1) การทบทวนลักษณะ และสภาวการณ์ขององค์กรเทคโนธานี  2) การทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 

5 ปี  3) หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง  4) เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการเป็นผู้ด าเนิน

รายการที่ดี ซึ่งผู้รับผิดชอบได้จัดท าบันทึกเรียบเรียงเป็นบทความ และถอดบทเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดี 

พร้อมได้มีการ  อัพโหลดบรรจุอยู่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) เทคโนธานี ส าหรับให้บุคคลากรเทคโนธานี 

และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ท างาน และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไปในอนาคต 
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 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือเรียกสั้นๆว่า KM เป็นการรวบรวมองคค์วามรู ้  
ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อขีดความสามารถของ
องค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลักส าคัญของการจัดการความรู้ 

หลักส าคัญที่ช่วยให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเสร็จ คือ 
กระบวนการจัดการความสมัพนัธร์ะหว่างคนในการด าเนินการจัดการ
ความรู้มีบุคคลหรือคนส าคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่
ต่างคนต่างท าหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการท างาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด เพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด 

 
 
 
 
 
 

ส ำหรับปัจจยัของควำมส ำเร็จ คือการจดักิจกรรมเป็นรูปแบบของกลุ่ม ซ่ึงจะ

สง่เสริมในกำรใชท้กัษะกำรฟงั และ“คุณอ ำนวย”สำมำรถกระตุน้ใหแ้ตล่ะคนเลำ่เร่ืองตำ่งๆ ท่ีส ำคญั

คือท ำใหทุ้กคนไดฝึ้กฝนกำรจดบนัทึกควำมรูท่ี้ไดร้บั 

การจดัความรูเ้ป็นเครื่องมือเพือ่ท่ีองคก์รใชใ้นการช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. บรรลุเป้าหมายของงาน 

2. บรรลุเป้าหมายการพฒันาคนในองคก์ร  

3. บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ 
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 ประเภทของความรู้ (Type of knowledge) 

ความรู้ คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการ
ปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขาโดยความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ี้ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็น ความรู้แบบนามธรรม  

2. ความรูท่ี้ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น ความรู้แบบรูปธรรม 

 

 

ความรู้ 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง Tacit Knowledge ก็ออกมา
เป็น Explicit Knowledge และบางครั้ง Explicit Knowledge ก็เปลี่ยนไปเปน็ Tacit Knowledge 

 

 

  

 

 

สรา้งความรู ้

ยกระดบั 

Create/Leverage 

 

 

 เรียนรูร่้วมกนั 

Capture/Learn 

น าไปปรบัใช ้

Apply/Utilize 

มีน ้าใจ/แบ่งปัน 

Care/Share 

เขา้ถึงตีความ 

Access/Validate 

เรียนรูย้กระดบั 

Learning 

รวบรวม/จดัเก็บ 

Store 

เนน้ 2 T (Tool & Technology) เนน้ 2 P (People & Process) 
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 ระดับของความรู้ (Level of knowledge)  

หากจ าแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 

 

1. ความรูเ้ชิงทฤษฏี (Know-What)  
เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบ
ในผู้ที่ส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู้
โดยเฉพาะความรู้ที่จ ามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้
จากการได้เรียนมาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่มั่นใจ 
มักจะปรึกษารุ่นพ่ีก่อน 

2. ความรูเ้ชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) 
เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง 
ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถน าเอา
ความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของ
ตนเองได้ มักพบในคนที่ท างานไปหลายๆปี จนเกิด
ความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือประสบการณ์มากขึ้น 

 

 

3. ความรูใ้นระดบัท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) 
เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่
ซับซ้อน และน าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อ่ืน เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้
ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมา
แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้พร้อม
ทั้งรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้ในบริบทของ
ตนเองได้ 

4. ความรูใ้นระดบัคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) 
เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ท่ีขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ที่
สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมี
อยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้
ใหม่ข้ึนมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือ
นวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการท างานได้

 
 

 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  

1. “คน” : เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ 
และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

2. “เทคโนโลยี” : เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ 
แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  

3. “กระบวนการความรู”้ : เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้
จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 
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 เป้าหมายของการจัดการความรู้  

เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินงานขององค์การเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ  การจัดการความรู้มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนาก็ตาม ดังนั้นการจัดการความรู้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับองค์กร เป้าหมายที่ส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์กรก็เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และน าความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

 ประโยชน์ของการจัดการความรู้  
 

1. ป้องกนัควำมรูสู้ญหำย การจัดการความรู้ท าให้

องค์การสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ ความช านาญ 

และความรู้ที่อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ของบุคลากร เช่น การเกษียณอายุท างาน หรือการ

ลาออกจากงาน ฯลฯ 

2. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตดัสินใจ โดยประเภท 

คุณภาพ และความสะดวกในการเข้าถึง ความรู้ เป็น

ปัจจัยของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากผู้

ที่มีหน้าที่ตัดสินใจต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

และมีคุณภาพ 

3. ควำมสำมำรถในกำรปรับตวัและมีควำมยืดหยุน่ 

การท า ให้ ผู้ ปฏิบั ติ ง านมีความเข้ า ใจ ในงานและ

วัตถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมี

การแทรกแซงมากนักจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

การพัฒนาจิตส านึกในการท างาน 
4. ควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งข ัน  การจัดการ

ความรู้ช่วยให้องค์การมีความเข้าใจลูกค้า แนวโน้มของ
การตลาดและการแข่งขัน ท าให้สามารถลดช่องว่างและ
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันได้ 

5 .  ก ำ ร พัฒน ำ ท รั พ ย์ สิ น  เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การค้า และลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

6. กำรลงทุนทำงทรัพยำกรมนุษย์ การเ พ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน การ
จัดการด้านเอกสาร การจัดการกับความไม่เป็นทางการ
เพ่ิมความสามารถให้แก่องค์การในการจังและฝึกฝน
บุคลากร 
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 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  

เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 

 

1) การก าหนดความรู ้  เช่น พิจารณาว่า 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ,ขณะนี้เรามีความรู้
อะไรบ้าง,อยู่ในรูปแบบใด,อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้   เช่น 
การสร้างความรู้ใหม่ , แสวงหาความรู้จากภายนอก , 
รักษาความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรูใ้หเ้ป็นระบบ   เป็นการ
วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้   
เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

 

5) การเขา้ถึงความรู ้  เป็นการท าให้ผู้ใช้
ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web ,บอร์ด เป็นต้น 

6) การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู ้  ท าได้
หลายวิธีการ ถ้าเป็น Explicit Knowledge อาจท าเป็น 
เอกสาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เป็น Tacit 
Knowledge อาจท าเป็นระบบ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, 
ระบบพ่ีเลี้ยง, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้   ควรท าให้การเรียนรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้าง
องค์ความรู้>น าความรู้ ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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โดยที่การด าเนินการ 7 ขั้นตอนนี้ต้องบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือ และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ค่านิยม ความเชื่อ) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวน
หนึ่งท าร่วมกัน ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มจากงานหรือเป้าหมายของ 
เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ (Operation Effectiveness) 
และ นิยามผลนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองต่อความต้องการของลูกค้า สนองต่อความ
ต้องการของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วน สนองต่อความต้องการของพนักงาน และสนองต่อความต้องการของสังคม
ส่วนรวม 

2. การมีนวตักรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 

3.ขีดความสามารถ ( Competency) ขีดความสามารถขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
สะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง สัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไปกับการท างานที่
ประสิทธิภาพสูง คืองานที่ลงทุนลงแรงน้อย และได้ผลลัพธ์มากหรือประสิทธิภาพสูง เป้าหมายสุดท้ายของการ
จัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้าง ส าหรับใช้
งานของตนเอง คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็น
การสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการ
ความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ 
เรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรู้เองต้องการการจัดการด้วย 

ต้ังเป้าหมายการจัดการความรู้เพือ่พัฒนา 

งาน พัฒนางาน 

คน พัฒนาคน 

องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 

ความเป็นชุมชนในที่ท างาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ 1 
ของการจัดการความรู้ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้มาเป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมา  
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การจัดการความรู้เทียม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มด าเนินการ
จัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศถูกทาง ก็มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวก าหนดที่ส าคัญ คือ แรงจู งใจในการด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

และเพ่ือให้มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

 

 
 

  
 
เครื่องมอืในการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools) 

 
1.  ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: CoP) 
2.  การศึกษาดูงาน (Study tour) 
3.  การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน 

 (After action review: AAR) 
4.  การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานส าเร็จ (Retrospect) 
5.  เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling) 
6.  การค้นหาสิ่งดีรอบตัว (Appreciative Inquiring) 
7.  เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogues) 

8.  เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 
9.  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 
10. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
11. การสอนงาน (Coaching) 
12. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
13. ฟอรัม ถาม – ตอบ (Forum) 
14. บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learning) 
15. เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 

 

 

1. เคร่ืองมือท่ีชว่ยในการ เข้าถึงความรู้  ซ่ึงเหมาะส าหรับความรู้ประเภท  

       Explicit Knowledge มกัเป็นแบบทางเดียว 

2. เคร่ืองมือท่ีชว่ยในการ ถ่ายทอดความรู้  ซ่ึงเหมาะส าหรับความรู้ประเภท 

Tacit Knowledge อาศยัการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลเป็นหลกั 
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 บุคคลทีม่ส่ีวนร่วมในการจัดการความรู้ 

 

ในกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

            1. "คุณเอ้ือ" ผู้ที่ท าให้เกิดผลงาน KM มี
หน้าที่คัดเลือกทีมงานจากหลายสังกัดมาเป็นแกนน า 
ส่ ง เสริมให้ เกิด เวทีแลกเปลี่ ยนความรู้ ที่ เ กิ ดจาก
ความส าเร็จหลากหลายรูปแบบ   

            2. "คุณอ านวย" ผู้ท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกในการจัดการความรู้  ส่ ง เสริมให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และอ านวยความสะดวกต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิง
วัฒนธรรม 

            3.  "คุณกิจ" ผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการ
ความรู้ร้อยละ 90-95 อาจสรุปได้ว่าคุณกิจคือผู้จัดการ
ความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge) 
และเป็นผู้ผลักดัน ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้  
 

            4.  " คุณลิขิต"  ผู้ท าหน้ าที่ จดบันทึก
กิจกรรม อาจท าหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ หรือท าหน้าที่
เป็นระยะยาว กึ่งถาวรในกิจกรรมจัดการความรู้ สิ่งที่จด
บันทึกได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรม ขุมความรู้จาก
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

            5. "คุณวิศาสตร"์ นัก IT ที่เข้ามาช่วยเป็น
ทีมงาน KM ค าว่า "วิศาสตร์" มาจากค าว่า "IT wizard" 
หรือพ่อมดไอที จะเข้ามาช่วยคิดเรื่องการวางระบบ IT ที่
เหมาะกับการด าเนินการ KM 

            6. "คุณประสาน" ผู้ท าหน้าที่ประสานงาน
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกันภายในเครือข่าย 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึก เกิดการหมุนเกลียวความรู้ได้
อย่างมีพลังมาก เรียกว่า "การหมุนเกลียวความรู้ผ่านเขต
แดน" 
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 โมเดลปลาท ู

 

            โมเดลปลาทูมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนเป้าหมาย (หัวปลา) ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) และ ส่วน

การจดบันทึก (หางปลา) 

 

"หวัปลา" (Knowledge Vision- KV)  
ส่วนเป้าหมาย ได้แก่ ปณิธานความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์หรือ
ทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะท าจัดการ
ความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะท า KM ไปเพ่ืออะไร?” 
โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ         
ผู้ด าเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอ้ือ” และ 
“คุณอ านวย” คอยช่วยเหลือ  
 

"ตวัปลา" (Knowledge Sharing-KS)  
ส่วนกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญ ซึ่ง “คุณอ านวย” 
จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มี
อยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศใน
การเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ 
ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม

"หางปลา"(Knowledge Assets-KA) 

ส่วนของ “คลังความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” 
ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกความรู้ เทคนิค เคล็ดลับใน
การท างานที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ผังมโนทัศน์ (Mind Map) และรูปแบบอ่ืนๆ ให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึงสามารถไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลัง
ความรู้เหล่านี้ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด น าไป
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป  
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ทีมงานวิทยากรจากบริษทั VICTORIA JACKSON 

1. คุณเนตรนภา ภาคนะภา 

2. คุณวิราพร  มีเมล ์

3. คุณยุพาวดี  ศรีนวลจนัทร ์

4.คุณชนิสรา  เชียนโครกกรวด 

 คุณมณฑิรา วรรณกลาง 

  พนกังานเทคโนธานี 
  

 

กิจกรรมการจดัการความรู ้เทคโนธานี  

หวัขอ้ “หากคุณเป็นคนหน่ึง ท่ีอยากเปล่ียนแปลงตวัเอง” 

 

รูปแบบการจดั : Show & Share & Learn 
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ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ณ ห้องอบรมสัมมนา 214      

เทคโนธานีได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ “หากคุณเป็นคนหน่ึง ท่ีอยากเปล่ียนแปลงตวัเอง”

ส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เทคโนธานีมีจุดประสงค์เพ่ือให้พนักงานในองค์กรได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
เพราะเทคโนธานีเป็นหน่วยงานที่จะต้องติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
เป็นงานที่ต้องให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่ดีนั้นจะท าให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้วิทยากรได้จัดเตรียมเครื่องส าอางต่างๆไว้
อย่างมากมายเพ่ือให้พนักงานเทคโนธานีได้ใช้  

 

  

 

บรรยากาศของการจัดกิจกรรมให้ความรู้สึกเป็นกันเองไม่เป็นทางการมากนัก และได้ตัวแทนจากงาน

ทรัพยากรคือคุณมณฑิรา วรรณกลางให้เกียรติมาเป็นคนกล่าวเปิดงาน และได้ยกเวทีต่อให้กับทีมวิทยากรจาก

บริษัท VICTORIA JACKSON เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับบุคลากรทุกท่าน  
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ก่อนจะเริ่มสอนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าให้กับพนักงาน วิทยากรได้บอกถึงประวัติความเป็นมา

ของเครื่องส าอางแบรนด์ VICTORIA JACKSON หลังจากเล่าประวัติความเป็นมาจบ ก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั้น

คือการสาธิตเทคนิควิธีการแต่งหน้า โดยได้คุณวราภรณ์  วิริยะไชยวงศ์ และคุณสุภาณี  เกษมสุขมาเป็นแบบในการ

เรียนแต่งหน้าครั้งนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนคิและข ัน้ตอนการแต่งหน้า 
เริ่มต้นด้วยการท าความสะอาดใบหน้า ด้วยคลีนซิ่ง หลังจากนั้นก็

ลงคอนซีลเลอร์ เทคนิคกำรลงคอนซีลเลอร์ คือบริเวณท่ีมีจุดด่างด า หรือ

รอยคล้ า ให้เลือกลงสีที่เข้มกว่าบริเวณอ่ืน เพราะถือยิ่งลงสีที่สว่าง จะเป็น

การเป็นเน้นให้เห็นจุดนั้นชัดเจนขึ้น โดยการลงคอนซีลเลอร์นั้น จะลงเป็น

รูปสามเหลี่ยมใต้ดวงตา และบริเวณ ทีโซน จากนั้นท าการเกลี่ยให้เท่ากันทั่ว

ทั้งใบหน้า  
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จากนั้นเป็นขั้นตอนการลงแป้ง เทคนิคกำรลงแป้ง           
มีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการใช้แปรงทาแป้งให้ทั่ว

ใบหน้า ใช้แปรงเกลี่ยให้ทั่ว ขั้นตอนที่สองคือการใช้บัฟ

ลงแป้งซ้ าอีกครั้ง เพ่ือท าให้แป้งติดทนมากยิ่งขึ้น โดย

วิทยากรได้แนะน าการจับบัฟยังไงให้ประหยัดแป้ง คือ 

การใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางในการจับบัฟ และใช้นิ้วชี้กด

ไปตรงกลางบัฟ เพ่ือให้แป้งติดแค่บริเวณนั้น เป็นการ

ประหยัดแป้งอีกหนึ่งวิธี 

 

 

 

และก็มาถึงขั้นตอนที่หลายๆคนรอคอย นั้นคือการเขียนคิ้ว เทคนิคกำรเขียนค้ิว โดยเริ่มจากการวาดโครง

ที่บริเวณค้ิวด้านล่าง (ท้องคิ้ว) ส่วนบริเวณโครงคิ้วด้านบนมีเคล็ดลับง่ายๆโดยการวัดเพียง 3 ขั้นตอน คือ 

1. ปีกจมูก หางตา  เท่ากับ หางคิ้ว  

2. ปีกจมูก  ตาด า  เท่ากับ จุดตัดคิ้ว  

3. ปีกจมูก  ขนานขึ้นไป  เท่ากับ หัวคิ้ว  

เมื่อเราได้โครงคิ้วแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนต่อไปคือการเติมคิ้ว

นั้นเอง โดยในขั้นตอนนี้ เราจะเลือกใช้สีเข้ม โดยเริ่มจากการเขียนบริเวณ

หางคิ้วมาจนถึงบริเวณหัวคิ้ว  ในขั้นตอนนี้เราต้องเขียนย้อนขนคิ้ว 

เพ่ือให้สีติดทนท าให้ไม่ต้องเติมระหว่างวัน มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของ

การเขียนคิ้ว คือการเลือกสีที่อ่อนกว่า มาเติมบริเวณหัวคิ้ว เพ่ือให้คิ้ว

ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็เป็นกว่าแต่งแต้มดวงตาให้ดูคมโต ด้วยการ

ปัดมาสคาร่า และเขียนอายไลเนอร์ 
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เมื่อแต่งตาเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการเติมสีสันให้กับริมฝีปาก วิทยากรได้แนะน าว่าถ้า

อยากได้สีที่ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ให้ลองผสมสีต่างๆเข้าด้วยกัน จนกว่าจะเกิดสีที่เราต้องการ 
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ร่วมพูดคุยและแชร์ทักษะการใช้ภาษาส าหรับการเป็นพิธีกร  

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงหทยั  ขอผลกลาง 
 

 

 

 

 

 

ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ การพูดในที่สาธารณะ และการเป็นผู้ด าเนินรายการที่ดี โดย 

คุณขวญัใจ  ธูปแกว้ และคุณอุดมศกัด์ิ  บวัส าราญ 

 คุณเอกชยั  บุญรสศกัด์ิ 

  พนกังานเทคโนธานี และบุคลากรหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลยั 

รูปแบบการจดั : Show & Share & Learn 

 

กิจกรรมการจดัการความรู ้เทคโนธานี  

หวัขอ้ “เทคนิคการพดูในท่ีสาธารณะ และการเป็นผูด้ าเนินรายการท่ีดี” 
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ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เทคโนธานี ในหัวข้อ“เทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ   

และการเป็นผูด้ าเนินรายการท่ีดี” ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.            ณ 

ห้องอบรมสัมมนา 214 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้รับเกียรติจากรองผู้อ านวยการเทคโนธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล มาเป็นผู้กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้วิทยากร   

ที่มีทักษะความสามารถในการสื่อสารและมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ด าเนินรายการมาเป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้

ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากพนักงานเทคโนธานี และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง

วิทยากรได้น าเอาประสบการณ์มาร่วมแชร์ให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีวิทยากรได้เจอ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้น อีกทั้งได้แนะน าถึง เทคนคิเบื้องต้นของการเป็นผู้ด  าเนนิรายการที่ดี คือ ต้องเตรียมความพร้อมและ

หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมสคริปและข้อมูล

ต่างๆ การซ้อมพูดก่อนถึงพิธีการจริง และที่ส าคัญควรมีไหวพริบในการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  

 

 

การเป็นผูด้ าเนินรายการท่ีดี ต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียด
เบื้องต้นที่มีความส าคัญต่อพิธีการ โดยผู้ด าเนินรายการต้องมีข้อมูลให้พร้อมก่อนขึ้นเวที คือ  

- ก าหนดการของพิธีการ  
- ค ากล่าวรายงาน (ประวัติของหน่วยงานหรือเจ้าของงาน)  
- วัตถุประสงค์ในการจัดงาน  
- กลุ่มเป้าหมายและจ านวนของผู้เข้าร่วมงาน 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเราเป็นอย่างมาก  อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ด าเนินรายการต้องพึงระวัง คือ        
ชื่อ – สกุล,ค าน าหน้า,ต าแหน่ง ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องหากมีข้อสงสัยให้สอบถามทันทีทั้งนี้รวมถึง    
การแต่งกายของผู้ด าเนินรายการจะต้องถูกกาลเทศะ และให้เข้ากับบรรยากาศของงาน  
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ระหว่างการพูดคุยแลกเปลีย่นเรียนรู้น ัน้ ได้มคี  าถามจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 1  หากกิจกรรมไม่เป็นไปตามก าหนดการที่แจ้ง จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง 

- วิทยากรได้ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่มักจะพบอยู่บ่อยครั้ง คือ ประธานในพิธีหรือวิทยากรมาช้า
กว่าก าหนดการหรือก าหนดการล่าช้าไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ กรณีที่ก าหนดการล่าชา้ไม่มาก เราสามารถใช้
ข้อมูลที่มีแก้ไขปัญหาเฉพาะไปก่อนได้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่าถึงประวัติความเป็นมา
ของงาน ประวัติของเจ้าของงาน รวมไปถึงก าหนดการไฮไลท์ของงานที่จะเกิดขึ้น 
แต่ในกรณีที่ก าหนดการล่าชา้มาก ผู้ด าเนินรายการจะต้องขอโทษและบอกให้
ผู้ร่วมงานได้รับทราบ ระหว่างนั้นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน อาจจะเป็น
การเปิดคลิปวิดีโอที่วิทยากรเคยบรรยาย,คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหัวข้อของงาน หรือ
ถ้าสามารถสลับเอาวิทยากรท่านอื่นข้ึนมาก่อนได้ก็แจ้งให้กับผู้ร่วมงานได้ทราบ 

 

ตวัอย่างท่ี 2  ถ้าเป็นพิธีกรมือใหม่ มีวิธีการอย่างไรไม่ให้ตื่นเวที  

- วิทยากรได้แนะน าการเป็นพิธีกรมือใหม่ ดังนี้ 

1. ต้องมีความม่ันใจ อย่าดูถูกตัวเองให้คิดว่าเป็นโอกาสในการท าสิ่งใหม่ๆ 

2. การเตรียมความพร้อม โดยก าหนดการต้องมีความชัดเจน ในกรณีที่เป็นมือใหม่ อาจจะ
ต้องเขียนสคริปเป็นค าพูด ให้เกิดความลื่นไหลในการด าเนินรายการ ไม่ให้เกิดความประหม่า ควรไป
ถึงหน้างานก่อนก าหนดการ เพ่ือเป็นการซักซ้อม ทดสอบเครื่องเสียง ไมค์ รวมถึงการมาร์คจุดยื่น  

3. พิธีกรคู่ หากเป็นพิธีกรมือใหม่ทั้งคู่ควรมีการซักซ้อมคู่กันก่อนขึ้นเวที แบ่งช่วงในการ
ด าเนินรายการให้ชัดเจน  

4. รักษาบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ที่ส าคัญควรเป็นตัวของตัวเอง  
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วธีิการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่วทิยากรเจอ และน  ามาแชร์ประสบการณใ์ห้ผูเ้ขา้ร่วม 
 

ตวัอย่างท่ี 1  ในกรณีที่มีการตอบค าถามจากผู้เข้าร่วมงานเกินเวลา จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

- วิทยากรได้ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหามา 2 กรณี คือ 
ในกรณีท่ีไม่มีคนตอบค าถาม ควรเตรียมหน้าม้าเพ่ือตอบ
ค าถาม แต่ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานตอบค าถามเกินเวลา      
ผู้ด าเนินรายการควรใช้วิธีที่นุ่มนวล อย่าให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเสีย
หน้า เช่น “ต้องขออภัยจริงค่ะ พอดีเวลามีจ ากัด เดี๋ยวยังไงของ
เป็นหลังไมค์ให้ท่านมาปรึกษากับวิทยากรนอกรอบคงจะมี
ค าถาม/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แต่เนื่องจากเวลาที่จ ากัด 
น่าเสียดายจริงๆค่ะ” 

 

ตวัอย่างท่ี 2  ระหว่างด าเนินกิจกรรมจะท าอย่างไร หากถ้าผู้เข้าร่วมงานไม่ยอมมานั่งด้านหน้า/ยื่นอยู่บริเวณ 
 ต่างๆของงาน 

- วิทยากรได้แนะน าวิธีการขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงาน คือ  

1. การเดินเข้าไปหา สอบถามว่ามาจากไหน 
หน่วยงานอะไร แล้วเชิญมาด้านหน้า หรือให้ทีมงานเดินไป
เชิญมานั่งด้านหน้า อาจจะบอกว่าเพ่ือความสวยงามในการ
ถ่ายภาพ เป็นต้น 

2. มีกิจกรรมแจกของรางวัล ให้ทีมงานเตรียม
ของรางวัลแจก เช่น 10 คนด้านหน้าเวที หรือมีการตอบ
ค าถามชิงรางวัล 

 

 



20 
 

 

 
 

 

 

เทคโนธานีได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ”       
ในหัวข้อ การเขียนโครงร่างองค์กร เทคโนธานี (Organization Profile) ภายใต้กรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ณ ดีวารี ชาญวีร์ เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทีม
ผู้บริหารเทคโนธานี ผู้อ านวยการเทคโนธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย  อาจหาญ) รองผู้อ านวยการเทคโนธานี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร ทิพยชวาล) รองผู้อ านวยการเทคโนธานี (อาจารย์ ดร. สารัมภ์  บุญมี) ผู้จัดการ
ส านักงาน และหัวหน้างานแต่ละกลุ่มงานภายในเทคโนธานี ได้ทบทวน ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และ
ค่านิยมของเทคโนธานี เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานในปัจจุบัน ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรชั้นน าในการส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนของประเทศ 

 

 

กิจกรรมการจดัการความรู ้เทคโนธานี  

หวัขอ้ “การทบทวนลกัษณะ และสภาวการณข์ององคก์รเทคโนธานี” 
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พันธกิจ 

1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
2. ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. การให้บริการวิชาการ ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก 

1. มีการจัดการรวมบริการประสานเฉพาะกิจ 
2. ความสามารถสร้างพันธมิตรเพื่อให้บริการอย่างเป็นระบบ 
3. ความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ค่านิยม 

implification ระบบการท างานที่คล่องตัว 

oral  การท างานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 

ttitude  การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

eliabilty การท างานที่มีความน่าเชื่อถือ 

eamwork การท างานเป็นทีม 
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เทคโนธานีได้มีการจัดกิจกรรม “การจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี 

เทคโนธานี” วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
ณ ห้องประชุม 214 และ 202 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี ได้รับ
เกียรติจากอาจารย์.ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มากล่าวเปิดกิจกรรม 

 
 

 
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆแล้ว ทีมผู้บริหารเทคโนธานีน าทีมโดย ผู้อ านวยการเทคโนธานี               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ไดก้ล่าวให้นโยบายในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พันธกิจของเทคโนธานี เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
และการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม  

 

กิจกรรมการจดัการความรู ้เทคโนธานี  

หวัขอ้ “การทบทวนและจดัท าแผนกลยุทธร์ะยะ 5 ปี” 
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และมีการให้พนักงานระดับปฏิบัติการ ได้มีส่วนรวมโดยการเสนอแนวคิด และวิธีการด าเนินงาน เพ่ือจัดท า

เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ตามมาตรการต่างๆ อาทิ  
1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการ

วิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
2. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงเพ่ือน าผลงานวิชาการสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ  
3. การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักกว้างขวางในบทบาทการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ  
4. สนับสนุนการน าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาขีดความสามารถของสังคมสู่ภูมิภาค 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน Mini UKM ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวเปิดโดย คุณมยุรี  สิงห์ไข่มุก ผู้อ านวยการส านัก
มาตราฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธแ์ละการแบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู ้

“มือใหม่หดัขบั”  โดยการน าของ ศาสตราจารย ์นายแพทย ์วุฒิชยั ธนาพงศธร 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มือใหม่หัดขับ”  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร บรรยายน า
ในประเด็น “มือใหม่หัดขับ” หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคหรือวิธีการท างานที่ท าให้งานส าเร็จ 
โดยแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือหา Key Success Factor ของการท างาน ผลจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่จะมีเทคนิคการท างานมาจากทฤษฎีการท างานทั่วไป ไม่มีกลุ่มใดเสนอเทคนิค
การท างานที่เกิดจากการเรียนรู้และกระบวนการ KM วิทยากรจึงได้บรรยายในหัวข้อการจัดการความรู้และการใช้
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการท างานเพ่ิมเติม 

กิจกรรมสมัมนาเครือข่ายองคก์รการเรียนรู ้ 

เพ่ือพฒันาคุณภาพมาตรฐาน  Mini UKM ครัง้ท่ี 12 
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กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธแ์ละการแบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู ้

“การสรา้ง Successor เพ่ือสนบัสนุนการสรา้งคุณภาพอุดมศึกษา” 

 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมเกียรติ  ภู่พฒันวิ์บลูย ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การสร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา”      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์ ได้บรรยาย เกี่ยวกับความส าคัญของ Successor ,วิธีสร้าง 
Successor โดยได้แบ่งผู้เข้าร่วมฯออกเป็น 6 กลุ่มย่อย และได้ให้ผู้เข้าร่วมฯแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “หนทาง
การสร้าง Successor” ทั้งในมุมมองของผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง หลังจากนั้น ให้แต่ละกลุ่มท าการสรุปข้อมูลที่ได้มา 
ท าให้รู้ถึงแนวคิดใหม่ๆจากเครือข่ายอื่น และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกไป  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ค าสั่งเปลี่ยนแปลงคณะท างานการจัดการความรู้ เทคโนธานี 
- รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ เทคโนธานี ครั้งที่ 1/2559 
 



a 

 

 

 



b 

 

 



c 



d 



e 



f 



g 



h 

 

 



i 

การประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ (KM) เทคโนธานี 

วันจันทรท์ี่ 28 มีนาคม 2559 

ณ ห้องรองผู้อ านวยการเทคโนธานี ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี 

 





แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 

1. ชือ่หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :  การมีองค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาบุคลิกภาพด้าน
การพูดในที่สาธารณะ เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

2. คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  เทคโนธานี 

3. วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1. เพ่ือรวบรวมเทคนิคและองค์ความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ให้ทุกคนในองค์กร

สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2. เพ่ือให้บุคลากรในเทคโนธานีมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไข และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

3.3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตัวเอง และองค์กร 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน  200 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

ผลผลิต:  
        มีองค์ความรู้ที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ดี 
บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และใช้ความรู้ที่ได้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

      

ตัวชี้วัด :       

1. คู่มือเทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในองค์กร 

เล่ม 1 - - - - 

6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 30 วัน 
กิจกรรม :  

1. ก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมการจัดความรู้ เทคโนธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

2. ก าหนดประเด็นหัวข้อที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยทีม
ผู้บริหารเทคโนธานี 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90  วัน 
 
 

กิจกรรม : 
1. แสวงหาบุคลากรผู้มีความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและได้รับ

มอบหมายให้ด าเนินงานอยู่เป็นประจ าเกี่ยวข้องในประเด็นที่ก าหนด 
2. พิจารณาผู้มีประสบการณ์ และความช านาญระดับมืออาชีพจากหน่วยงาน

ภายนอกเทคโนธานี เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้ในประเด็นที่
ก าหนด 

3. รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ เทคนิคแนวปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร 
และผู้เชี่ยวชาญในข้อ 1 และ 2 

4. ศึกษาลักษณะการท างานในปัจจุบันที่เกิดขึ้น จากประสบการณข์องพนักงานที่
ปฏิบัติงานจริง 

5. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110  วัน 

กิจกรรม : 
1. วิเคราะห์ จ าแนกข้อมูลตามประเด็นความรู้  
2. สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นเทคนิคเฉพาะแต่ละบุคคลในประเด็นที่ก าหนด 
3. การพิจารณาทบทวนเนื้อหาความรู้ที่ได้จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130  วัน 

กิจกรรม : 
1. น าข้อมูลที่รวบรวมและจ าแนกตามประเด็นมาจัดท าร่างคู่มือเทคนิคและแนว

ปฏิบัติงานที่ดี 
2. ทดสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ 
3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150  วัน 

กิจกรรม :  
1. น าคู่มือเทคนิคและแนวปฏิบัติงานที่ดี เผยแพร่ให้คนในองค์กรรับรู้ โดยการ

อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน งานบริหารระบบคุณภาพ เทคโนธานี 
2. น าความรู้มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานจริง 
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ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170  วัน 

กิจกรรม :  
1. แลกเปลีย่นเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน 
2. การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 200 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลส าเร็จในการน าความที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 

7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2559 9,000 - 9,000 
2560 - - - 
2561 - - - 

รวมทั้งสิ้น 9,000 - 9,000 
 
 



 


