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1รองศาสตราจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บทคัดย่อ 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนการจัดการความรู้ มีการจัดต้ังศูนย์การจัดการความรู้เพื่อ

รับผิดชอบและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิด

องค์ความรู้ มีการจัดความรู้ให้เป็นระบบและใช้ช่องทางหลากหลายรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงความรู้ ตลอดจนมี

การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก โดยในภาพรวม

สามารถน าผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการท างานอยู่ใน

ระดับมาก (3.93)  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ มาก (3.68)  

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพเอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับ

มาก (3.61)  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคมอยู่ในระดับมาก (3.85)  และมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (3.87) 

Abstract 
        Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP) has realized an important on knowledge 
management in its university by determining a vision, strategy, and knowledge management plan. We have 
founded a Knowledge Management Center to continually response in this issue. Causing learning culture; 
learning transfer and knowledge sharing, using the information technology and knowledge integration which 
have benefits for the university and society, the results of the study on knowledge management were: the 
satisfaction on the efficiency development and work experience was at the high level (3.93), The 
satisfaction on changing learning behaviors of RMUTP’s staffs was at the high level (3.68), The satisfaction 
on the efficiency of learning transfer and knowledge sharing supported by the university’s surroundings was 
at the high level (3.61), The satisfaction on The university’s role as a social learning center was at the high 
level (3.85) and developing of university as a learning organization was at the high level (3.87) 
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1. บทน า    

    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 

ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน

ราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารและ

สามารถประมวลผลในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบั ติราชการอย่างถูกต้อง รวดเร็วและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริมและ

พัฒนาความรู้  ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

    มหา วิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตระหนักถึงการน ามหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (Learning Organization : LO) จะต้องมีการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในสมรรถนะที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงมีการจัดต้ังศูนย์การจัดการความรู้ 

(Knowledge Management Center) ข้ึนเป็น

หน่วยงานภายในสังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 เพ่ือรับผิดชอบ

การด าเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ  

     1. เ พ่ิมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

    2. ใช้เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญาของ

มหาวิทยาลัยส าหรับใช้พัฒนาเป็นคลังสมอง 

    3. สร้างบรรยากาศในการท างานที่มีการแสดง

ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในหน้าท่ีของตน ท าให้มีความสุข

ในการท างาน 

    2. การด าเนินการ 

    2.1 คณะกรรมการด าเนินการ 

    การด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคณะกรรมการเนินงาน

ดังน้ี  

    2.1.1 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหาร

จัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 

    1) คณะกรรมการอ านวยการ มีอธิการบดีเป็น

ประธาน รองอธิการบดีเป็นรองประธาน ผู้ช่วย

อธิการบดีเป็นกรรมการ รองอธิการบดีด้านวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    2) คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรมี 

รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็น

ประธาน ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพเป็นรอง

ประธาน กรรมการประกอบด้วยคณบดีทุกคณะและ

หัวหน้างานสายสนับสนุนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 



   

 
 

โดยมีผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้เป็นกรรมการ

และเลขานุการ คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารงาน

จัดการจัดการความรู้ของคณะและหน่วยงานสนับสนุน

ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย     

    3) คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และ
บริหารจัดการความรู้ในองค์กร มีรองอธิการบดีด้าน
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน ประกอบด้วย
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
ของทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุนเป็นกรรมการ 
และผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้เป็นเลขา 
นุการ ด าเนินการรับนโยบายของมหาวิทยาลัยมา 
ด าเนินการสู่การปฏิบัติ ร่วมกันจัดท าวิสัยทัศน์ พันธ - 
กิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ มาตรการและแผนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยตามปีงบประมาณ น าเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมั ติ และน าไปสู่การปฏิบั ติในทุกคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน โดยจะมีการประชุมติดตามการ
ด าเนินการทุกไตรมาส เพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค 
ความคืบหน้าของการด าเนินการและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 

    2.1.2 คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการ
จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practices) ของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 
และรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์/บุคลากร มาจัดเก็บและเผยแพร่อย่างเป็น
ระบบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ในคลังความรู้ บน

เว็บไซต์ KM  ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of 
Practice : CoP)  การอบรม/สัมมนา เอกสารเผยแพร่ 
กระดานความคิด  KM Blog  Facebook ฯลฯ 

    2.1.3 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด าเนินการ
โดยมีรองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
ประธานเครือข่ายฯ และผู้อ านวยการศูนย์การจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นเลขานุการ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ ด าเนินการ
ประสานการจัดกิจกรรมเครือข่ายฯ  และโครง 
การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามแผนการจัดการ
ความรู้ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม 

    2.2 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
และมาตรการ 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการใน
การด าเนินงานจัดการความรู้ ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ :  พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลพระนครให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ :  

    1. จัดโครงสร้างการด าเนินการงานบริหารจัดการ 
    บริหารจัดการความรู้  



   

 
 

    2. เสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในทุก 
    พันธกิจ 
    3. จัดท าเว็บไซต์ KM เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทั้งภายใน 
    และภายนอกองค์กร 
    4. ติดตามประเมินผลและจัดท าแผนปรับปรุง 
    พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์ :  

    1. เพ่ือใช้กระบวนการบริหารจัดการความรู้พัฒนา 
    งานของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิ- 
    ภาพ  
    3. เพ่ือเน้นกระบวนการให้ทุกคนมีโอกาสแสดง 
    ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารจัด 
    การศึกษาโดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการ 
    ความรู้  
    4. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของมหาวิทยาลัยใน 
    การพัฒนาและยกมาตรฐานสู่ระดับสากล 

มาตรการ :  

    1. ทบทวนกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ที่ มี 
    ความส าคัญ เ พ่ือน ามาด า เ นินการปรับแผน 
    ยุทธศาสตร์ 
    2. ทบทวนมาตรการของแต่ละกลยุทธ์มาจัดท า 
    แผนเพ่ือน ามาด าเนินการ/ปฏิบัติการ  
    3. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความรู้อย่าง 
    ต่อเน่ืองและน าไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติจริง  
    4. จัดต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ 
    บริหารจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
    และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

2.3 แผนและวิธีการด าเนินงาน : 
    ในแต่ละปีงบประมาณจะด าเนินการ 

    1. จัดท าเป้าหมาย  
    2. จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตาม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์  
    3. จัดท าแผนการจัดการความรู้ตาม 7 ข้ันตอน 
    ของกระบวนการจัดการความรู้และตัวชี้วัด  
    4. ติดตามประเมินผลและวางแผนการด าเนินการ 
    อย่างต่อเน่ือง (PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินการ  

    1. ให้ความรู้เก่ียวกับ KM แก่บุคลากรทุกระดับ 
    2. ส่งบุคลากรผู้เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน KM 
    เข้ารับการฝึกอบรมและรับการเรียนรู ้
    3. สร้างบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนรู้และจัด 
    กิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
    4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
    ในการสื่อสารและเพ่ือการเข้าถึงความรู้ได้ 
    รวดเร็วถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้ 
    5. ใช้กระบวนการยกย่องชมเชยและการให ้
    รางวัลเพ่ือกระตุ้นกระบวนการจัดการความรู้ 
    และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแบ่งปัน 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    6. มีทะเบียนความรู้และคลังความรู้ทุกคณะ/ 
    หน่วยงาน 
    7. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ภายใน/ 
    ภายนอก 
    8. บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ 
    9. ประชุมติดตามการด าเนินงานทุกไตรมาสและ 
    ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการเรียนรู้ การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี 

กระบวนการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 

ชุมชนนักปฏิบัติ คลังความรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รูปที่ 1 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



   

 
 

3. ผลการด าเนินการ 

3.1 ประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
    ผลการประเมินประสิทธิผลแผนจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีดังน้ี 

    ภาพรวมของคณะ (9 คณะ) พบว่าสามารถน าผล
การจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน 
เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการท า 
งาน อยู่ในระดับมาก (3.66)  เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในคณะอยู่ 
ในระ ดับปานกลาง  (3.41)   มีบร รยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพเอื้อต่อการ 
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ ยู่ ในระดับปาน 
กลาง (3.24)  เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พ่ึงของสังคมอยู่
ในระดับมาก (3.63)  เกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (3.57) 

    ภาพรวมของหน่วยงานสนับสนุน (13 หน่วยงาน)
พบว่าสามารถน าผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับ 
ปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบ- 
การณ์ในการท างานอยู่ในระดับมาก (4.19)  เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานอยู่ในระดับมาก (3.95)  มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพเอื้อต่อการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (3.98)  
เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พ่ึงของสังคม อยู่ในระดับมาก 
(4.07)  เกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก (4.16) 

    และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่าสามารถน า
ผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา 
งาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการ 

ท างาน อยู่ในระดับมาก (3.93)  เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้ ของบุคลากรภายในมหา - 
วิทยาลัยอยู่ในระดับมาก (3.68)  มหาวิทยาลัยมี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเสริมสร้างประสิทธิภาพ
เอ้ือต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับ 
มาก (3.61)  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นพ่ึง
ของสังคมอยู่ในระดับมาก (3.85)  และมหาวิทยาลัย
เกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก (3.87) 

3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

    จากการด า เ นินง านการจั ดการความรู้ ขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ งหมดของการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
(2553)  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ตัวชี้ วัดที่ 15.2 (2553)  ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาและตัวชี้วัดที่ 12  
(2554) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร การ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ เ พ่ื อ พั ฒ นา บุ ค ล า ก ร แล ะ ก า ร 
ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร .) และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
(2550)มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ โดย
อาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดความ 
รู้และศึกษาดูงานการจัดการความรู้ให้กับสถานศึกษา 
และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา   
คณะบริห าร ธุ รกิ จ และ เทค โนโ ล ยีส ารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต 



   

 
 

จักรพงษภูวนารถ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน   คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตศรีสะเกษ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   กรมยุทธศึกษาทหาร 
กองบัญชาการทหารสงูสุดและส านักราชเลขาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สรุป 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในองค์กรโดยมีศูนย์

การจัดการความรู้รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการด าเนิน 

การอย่างต่อเ น่ือง มีคณะกรรมการจัดท า ยุทธ - 

ศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ท าหน้า 

ที่ก าหนดวิสัยทัศ น์ พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ และแผนการ

จัดการความรู้  เพ่ือถ่ายทอดลงสู่คณะ/หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่

การปฏิบัติ มีการประชุมเพ่ือติดตามผลทุกไตรมาสและ

มีการประเมินผลเพ่ือน ามาจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ในปีต่อไป การด าเนินงานมีจุดแข็งคือผู้บริหาร

ทุกระดับให้ความส าคัญ ให้การสนับสนุน และ

บุคลากรมีความร่วมแรงร่วมใจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

มหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ และศึกษาดูงานการจัดการความรู้ 

การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน 
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