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ค าน า 
 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 
11 ได้ก าหนดว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
และได้มมีาตรฐานการอุดมศึกษา ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เห็นควรที่จะด าเนินการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการจัดการความรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

งานการประกันคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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แผนการจัดการความรู้ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

บทสรุปในการจัดการความรู้ 
 

กระบวนการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย โดย
ในพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2556 มาตรา 11 
ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวและได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ได้พิจารณาก าหนดนโยบาย ขอบเขตการ
จัดการความรู้ (KM Focus Area) เป้าหมาย กระบวนการ และจัดท าแผนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรมอันจะน าไปสู่สัมฤทธิผล ในการด าเนินงานของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการ
ด าเนินงาน  

การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การก าหนดให้องค์กรมีการจัดการและน าความรู้ โดยเฉพาะ
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรให้
ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้ การถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้ไปยังบุคคลเป้าหมาย
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ว่าการจัดการความรู้นั้นต้องช่วยในการพัฒนางานของหน่วยงานให้มี
คุณภาพสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น และพัฒนาฐานความรู้หรือองค์ความรู้ของ
องค์กรที่ท าให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการบริหารงานในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มีสถานะเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยและมียุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ในการบริหารจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะยังต้องปรับเปลี่ยนองค์กรและพัฒนาระบบสนับสนุน
เพ่ือที่จะรอบรับภาระงานตามกลยุทธ์ในอันที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ การปรับ
โครงสร้างขององค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการจัดการความรู้ การวางแผน เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้  
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นโยบายการจัดการความรู้  
เพ่ือให้การจัดการความรู้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จึงวางแนวนโยบายไว้ ดังนี้  
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในองค์กรเพื่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
2. สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในองค์กรในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ความถูกต้อง รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้น  
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในองค์กรและเกิดการเรียนรู้

ร่วมกัน  
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติและสอดคล้อง

กับแผนการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย  
5. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและเชื่อมโยงความรู้การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้  
6. จัดระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

 
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  

ขอบเขตของการจัดการความรู้ภายในองค์กร ที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เน้นในเรื่องของการจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ขอบเขตของการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย  

1. การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. ก าหนดองค์ความรู้และสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากร  
2. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ท่ีเป็น Tacit Knowledge ในตัวบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

และความรู้ที่เป็น Explicit Knowledge ที่มีอยู่ทั้งจากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร  
3. ใช้เทคโนโลยีในเพ่ือสร้างระบบการจัดเก็บและให้มีการเข้าถึงโดยสะดวก  
4. บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกัน  

 
ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในการด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดการความรู้และผลักดันกระบวนการสู่ภาคปฏิบัติให้ชัดเจน  
2. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน โดยใช้

ความรู้เป็นฐาน พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอ่ืน และการพัฒนาต่อยอดท่ีต่อเนื่อง  
3. สร้างแรงจูงใจที่จะให้คนในองค์กรเปลี่ยนทัศนคติ และสนใจใฝ่รู้ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

ของตนเอง  
4. คณะกรรมการ KM มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้เพียงพอและมีความเข้าใจในทิศ

ทางการจัดการความรู้ขององค์กร  
5. มีระบบการติดตามประมวลผลการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม  
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การจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 

ด าดับขั้นตอนในการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) 
 

ล าดับ ขั้นตอน KM กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การระบุความรู้ที่

จ าเป็น  
 

1) แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ (KM 
Team)  

จ านวนคณะท างานจัดการ
ความรู้  

ไม่น้อยกว่า 5 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
 

2) ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการ
วิจัย 

จ านวนครั้งในการประชุม
คณะท างาน  ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง KM Team 

 

2 การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

1) ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่
ด าเนินการจัดท า KM 

แนวทางในการปฏิบัติ 
มี KM Team 

 

3 การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 

1) น าเสนอความรู้ที่ได้แก่อาจารย์ภายใน
คณะฯ 

จ านวนอาจารย์ภายในคณะฯ 
ทุกคน KM Team 

 

2) ประชุมเพ่ือจัดระบบความรู้ที่ได้มา จ านวนครั้งในการประชุม
น าเสนอความรู้ 

2 ครั้ง KM Team 
 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

1) จัดท าแนวทางการน าไปสู่ปฏิบัติ เอกสารการจัดท าแนวทางใน
การปฏิบัติ 

1 เอกสาร KM Team 
 

5 การเข้าถึงความรู้ 1) จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้สู่
คณาจารย์ 

ระดับความส าเร็จจองการจัดท า
เอกสาร  

1 เอกสาร KM Team 
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ล าดับ ขั้นตอน KM กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
6 การแบ่งปันความรู้ 1) อาจารย์ร่วมกันน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ จ านวนอาจารย์ที่น าความรู้สู่

ปฏิบัติ 
ทุกคน คณาจารย์ 

 

7 การเรียนรู้ 1) อาจารย์น าแนวทางปฏิบัติที่ดี ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

จ านวนอาจารย์ที่น าไปใช้ 
ทุกคน คณาจารย์ 
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KM 1: การผลิตบัณฑิต (ประเด็น: การปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมเชิงช่าง) 
 

ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติที่ดี หมายเหตุ 
จากมาต รฐ านผลกา ร เ รี ย น รู้
ระดับอุดมศึกษา ในข้อที่ 1 เรื่อง 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  พ บ ว่ า
นักศึกษาในคณะฯ ยังมีพฤติกรรม
ด้านการมาไม่ตรงต่อเวลา ไม่
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม และ
ขาดการตระหนั กรู้ ด้ านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

วิชาปฏิบัติ 
1. มีการสอดแทรกเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และยกตัวอย่างให้เห็น
อย่างชัดเจน 
2. พูดคุยกับนักศึกษาถึงการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตน
ในขอบเขต กฎระเบียบของสถาบัน องค์กร
สังคมและประเทศ และปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ
และตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ 
ข้อปฏิบัติรวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและ
สังคม 
3. พูดคุยกับนักศึกษาถึงแนวทางในการสร้าง
ความปลอดภัย ในการปฏิบัติ ง าน พร้อม
ยกตัวอย่างอุบัติเหตุ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนัก
ในด้านความปลอดภัย 
4. เข้มงวดในเรื่องของการแต่งกายให้ถูก
ระเบียบ เ พ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้
นักศึกษา 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์เตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาการเข้าเรียนในวิชาปฏิบัติการ เช่น 
การวอร์มร่างกาย เพ่ือให้อยู่ในความพร้อมและ
กระฉับกระเฉง 
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KM 2: ด้านการวิจัย (ประเด็น: การด าเนินการวิจัยให้เสร็จตามระยะเวลา) 
 

ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติที่ดี หมายเหตุ 
นักวิจัยไม่สามารถด าเนินการจัดท า
ท างานวิจัย และปิดโครงการใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด ซึ่ งท า ให้
เกิดผลเสียต่อสถาบัน 

แบ่งแนวทางการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน 
1. ก่อนการเสนอโครงการวิจัย 
1.1 ให้นักวิจัยท าการปรับแผนการด าเนินงาน
ให้อยู่ในช่วง 9-10 เดือน เพราะจะได้สอดคล้อง
กับการเบิกจ่ายจริง 
1.2 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกั่นกรอง
งานวิจัยในส่วนของ รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้
เบื้องต้น เพ่ือความถูกต้อง เพราะจะพบปัญหา
ในส่วนนี้ค่อนข้างมาก 
1.3 นักวิจัยต้องท าการศึกษารายละเอียด
ขั้นตอนของการเบิกจ่ายพัสดุ เนื่องจากจะได้
วางแผนระยะเวลาได้ถูกต้อง 
2. ระหว่างด าเนินการจัดท างานวิจัย 
2.1 ก่อนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องท าการ
ป ร ะ ส า น  ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ข า ย ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะให้เรียบร้อย 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาของการที่จะจัดซื้อไม่ได้ 
2.2 นักวิจัยต้องศึกษาคู่มือนักวิจัยให้ละเอียด 
และควรบริหารความเสี่ยงในงานวิจัย ในเรื่อง
ของ คนที่จะจ้าง ของที่จะซื้อ เวลาที่จะท า ให้
สอดคล้องกับงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน้า 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 

 


