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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ √] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำมี*)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [ √ ] หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ......บทบำทผู้น ำกับกำรจัดกำรควำมรู้สู่องค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และนวัตกรรม………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [ √ ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน  มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยองกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เลขที ่1 หมู่ 20 ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 13180 
ชื่อผู้เขียน  

1. อำจำรย์ชยกร สัตย์ซื่อ    อำจำรย์นักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ (ผู้น ำเสนอ) 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  บทบำทผู้น ำกับกำรจัดกำรควำมรู้ 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรวำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้วยระบบกำรน ำองค์กร KM Leader ท ำให้เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยใน
องค์กรที่ตอบสนองต่อพันธกิจแต่ละด้ำนของมหำวิทยำลัยอันน ำมำซึ่งผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ √ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ √ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : บทบำทผู้น ำกับกำรจัดกำรควำมรู้สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ปัจจุบันทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กรกันมำกขึ้นกำรให้
ควำมส ำคัญต่อองค์ควำมรู้ที่เป็น “สินทรัพย์” มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ถูกจัดกลุ่มเป็น
มหำวิทยำลัยเชิงพ้ืนที่ตำมกลุ่มรำชภัฎในเรื่องกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำมพระบรมรำโชบำยของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ตั้งอยู่เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ สร้ำงโดยสมเด็จพระรำชปิตุจฉำ
เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ต่อมำได้พัฒนำปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำ
ลงกรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2515 และได้ขยำยที่ตั้งมหำวิทยำลัย โดยได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ของรัชกำลที่  9 มำ
เป็นที่ตั้งของมหำวิทยำลัยในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น "สถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 
21 ส.ค. 2545 จนถึงปัจจุบัน จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับต่ำงๆ โดยแบ่งออกเป็น 7 คณะ 1 วิทยำลัย ให้บริกำรทั้งด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรท ำ วิจัย และด้ำนบริกำรวิชำกำร 

 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์ กรแห่งกำรเรียนรู้และ

นวัตกรรม จึงได้มีกำรน ำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สอดแทรกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจแต่ละด้ำนร่วมกับกำร
พัฒนำตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) โดยกำรขับเคลื่อนผ่ำนระบบกำรน ำองค์กรของผู้บริหำรใน
แต่ละพันธกิจ และในปี2565 ได้มีกำรน ำกรอบมำตรฐำน ISO 30401 มำใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรขับเคลื่อนสู่
มำตรฐำนระดับ World-class และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์  
มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ส ำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก บนควำมร่วมมือของ

หุ้นส่วนทำงสังคมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
 

ค่านิยมหลัก : 
V : Visionary เป็นผูร้อบรู้ และมีวิสัยทัศน์ 
A : Activeness ท ำงำนเชิงรุก ริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
L : Like to learn สนใจใฝ่เรยีนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมน ำกำร
เปลี่ยนแปลง 
Y : Yields สร้ำงผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่
ยอมรับในกำรเป็นกัลยำณมิตร 
 
 

 

พันธกิจ 
1. ยกระดับกำรผลิตครูและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
โดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning)  
2. พัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อ
กำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น พัฒนำคุณภำพชีวิต ของ
ท้องถิ่น 
3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชน
ในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ เพ่ือเป็น
ต้นแบบของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ใช้ระบบ KM Leader ทั้ง 8 ขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ โดยเริ่มจำก 1) ออกนโยบายและกลยุทธ์ ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ โดยผู้บริหำรร่วมกับคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้เพ่ือก ำหนดประเด็นควำมรู้  ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ส ำคัญ 2) จัดท ำแผน
แม่บทด้ำนกำรจัดกำรควำมสู่ตำมกรอบ ISO30401  3) สื่อสำร ถ่ำยทอดกลยุทธ์และนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  
(VRU KM Strategy) ผ่ำนคลิปวีดีโอ , ที่ประชุม คก.จัดกำรควำมรู้  ทั้ง 4 กระบวนกำร ซึ่งประกอบด้วย (1) แลกเปลี่ยน 

: พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  (2) เขียนออกมำ 
:  สรุปประเด็น  หลักกำร  ที่ เข้ ำ ใจตรงกัน  (3) 
ยกระดับ : ปรับปรุง/ดัดแปลง เพ่ิมเติมควำมรู้ใหม่ 
(4) น ำไปใช้ : น ำไปใช้ วัดผลและปรับปรุง ไปส่วน
งำนต่ำงๆ 4) ปรากฏกาย แสดงควำมเป็น Role 
Model ใ นก ำ รส ร้ ำ งบ ร ร ย ำ ก ำศ ให้ เ กิ ด ก ำ ร
แลกเปลี่ยนและสร้ำงนวัตกรรมทุกกิจกรรม 5) เข้า
ร่วม กิจกรรมและสนับสนุนสร้ำงบรรยำกำศให้เกิด
กำร เรี ยนรู้ ทั่ วทั้ งองค์กร  6) ติดตามผลกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่กำร 7.การปรับปรุง และ
กระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมโดย 8.การยกย่อง 

ชมเชย (Rewards & recognition) สนับสนุนงบประมำณ และสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดกำรเรียนรู้ในองค์กรในแต่ละด้ำน
เช่น รำงวัล VALALA OUTStading , รำงวัล KM AWARDs ,รำงวัลนักวิจัยดีเด่น เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้และนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ทั้งระดับมหำวิทยำลัย และระดับหน่วยงำน 
ผ่ำนระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM System) ทั้ง 5 ขั้นตอนคือ  1) Policy & Strategy ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ 
โดยผู้บริหำร ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ส ำคัญ 2) Master plan โดยกำรจัดท ำแผนแม่บท
ด้ำนกำรจัดกำรควำมสู่ตำมกรอบ ISO30401 3) Communication สื่อสำรถ่ำยทอดกลยุทธ์และนโยบำยด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ (VRU KM Strategy) 4) Deploy ผ่ำนกระบวนกำร KM Process เริ่มจำก (1) กำรก ำหนดองค์ควำมรู้
ส ำคัญ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหำวิทยำลัย(2) ค้นหำองค์ควำมรู้ มรวอ.มีกำรค้นหำองค์ควำมรู้ส ำคัญ
ทั้งที่ เป็นควำมรู้ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge) และ
ควำมรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ผ่ำนกำรสร้ำงชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP) และกำรท ำงำนข้ำมสำยงำน (Cross 
Functional)  และเครือข่ำยพันธมิตร/ชุมชนท้องถิ่น จน
ได้แนวปฏิบัติที่ดี (3) รวบรวมจัดเก็บไว้ระบบสำรสนเทศ
คลังควำมรู้  (VRU KM Web Portal) และในรูปแบบ
เอกสำร คู่มือกำรปฏิบัติงำน 4) น ำไปใช้ โดยเน้นกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของบุคคลสู่ภำยในและภำยนอก
องค์กรในกลุ่มพันธมิตร ผู้ส่งมอบ และกลุ่มชุมชนท้องถิ่น 
ผ่ำนกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ  5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ เช่น ชุมชนนักปฎิบัติ , VRU KM Day, VRU KM Web Portal, Talk &share 

KM 
LEADER

ออกนโยบาย 
และกลยทุธ์

ท  า

สื่อสาร

ปรากฎกาย

เขา้รว่ม

ติดตาม

ประเมิน
ปรบัปรุง

ใหร้างวลั
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@valaya 6) ทบทวน ปรับปรุงและประเมินผล โดย คก. จัดกำรควำมรู้ประจ ำทุกปี ใช้ผลกำรด ำเนินกำร น ำไปสู่กำร
ก ำหนดประเด็นควำมรู้และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ในปี 2564 มรวอ.ได้มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือขอรับรอง
มำตรฐำน ISO30401 ในระดับสถำบัน เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร  และในช่วงที่เกิด
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้จัดกำรเรียนกำรสอนปกติไม่ได้ จึงรวบรวมองค์ควำมรู้ส ำคัญใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ จำกคณำจำรย์สำขำต่ำงๆเพ่ือปรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมให้กับ 
ผู้เรียนด้วย (Blended learning) จนได้คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ที่ได้มำตรฐำน
ผ่ำนกรอบมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของ National Standards for Quality Online  Teaching 
Third Edition 2019 (NSQ) ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ABCD Model   และเผยแพร่ไปยังคณะต่ำงๆเพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกับกำรจัดกำรแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และสื่อเรียนรู้ทั้งแบบ Classroom และ Online  แก่นักศึกษำ และ
ลูกค้ำกลุ่มอื่นๆ เช่น กำรเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นต้น 

ระดับคณะและหน่วยงาน 1. มีกำรก ำหนดควำมรู้ที่
ส ำคัญ โดยกำรวิเครำะห์จำกผลกำรด ำเนินกำร 2. สกัด
ควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญและจัดท ำควำมรู้ในรูปแบบคู่มือ
แนวปฏิบัติ Flow เอกสำรคุณภำพ กิจกรรมพัฒนำงำน 
3. ถ่ำยทอดแบ่งปัน เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน ใน
รูปแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีเลี้ยง ระบบ 
Online หรือกำรท ำงำนเป็นทีม 4. กระตุ้นให้เกิดกำร
ต่อยอดขยำยผล เพ่ือกำรประยุกต์ใช้ ผ่ำนเวทีต่ำง ๆ 
สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ในรูปแบบ 12 เรื่อง 12 
เ ดื อน เ ล่ ำ เ รื่ อ ง เ ร้ ำ พลั ง  (Talk&Share @Valaya)

หมุนเวียนแบ่งปันแต่ละEp1 ปัจจุบันมี 6 EP.จำกทั้หมด 12 หน่วยงำน  ส่วนระดับมหาวิทยาลัยมีกลไกในกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนสู่มำตรฐำนระดับ world class เพ่ือขอรับรองมำตรฐำน KM ISO30401 ในระดับสถำบัน เพ่ือให้กำร
จัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร  และสร้ำงทีมขับเคลื่อนระบบกำรจัดกำรควำมรู้  ตำมมำตรฐำน 
KM ISO30401 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
         มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใช้ระบบ KM Leader ร่วมกับระบบกำรจัดกำรควำมรู้  KM System 
 ในกำรจัดกำรควำมรู้ จนไดต้ัวอย่ำงวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในด้ำนต่ำงๆดังนี้ 
 

ด้าน แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
บริหารจัดการ โมเดลรูปแบบกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน

ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็น
เลิศ (EdPEx)  

- ได้คะแนน EdPEx ปี 2563  277 คะแนน  
- UI Green Metric อันดับที่  119 ของเอเชีย 
อันดับที่ 14 ของประเทศ และอันดับ 1 ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2565)

น ำ ไปสู่ ก ำ รปรั บปรุ ง พ้ื นที่ สี เ ขี ย ว  กำ ร ใช้
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 

ก าหนดประเด็นความรู ้

คน้หาองคค์วามรู ้

รวบรวมองคค์วามรู ้

น  าความรูไ้ปใช้

แลกเปล่ียน

ทบทวนปรุง
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- รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้สู่มำตรฐำน
ระดับสำกล ISO30401  

ด้านการศึกษา  1.กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงผลิต
ภ ำ พ  ( Productive Learning)  ผ่ ำ น
แพลตฟลอร์มต่ำงๆ 
2.กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เ พ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนเครือข่ำย รวม
ทั้งหมด 24 แห่ง จังหวัดปทุมธำนีและ
สระแก้ว 
3.โรงเรียนสำธิตจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ Active Learning ในกำรพัฒนำครู
โรงเรียน สพฐ. 

1.ปีกำรศึกษำ 2564 มีจ ำนวนหลักสูตรที่ได้รับ
กำรพัฒนำหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้  
เชิงผลิตภำพ (Productive learning)  
81 หลักสูตร จำกจ ำนวนหลักสูตร 81 หลักสูตร 
มีกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคิดเป็นร้อยละ 
100  
2.ชุดนวัตกรรม (Teacher Toolkit) ส ำหรับ
โรงเรียนเครือข่ำยจังหวัดปทุมธำนีและสระแก้ว 
24 ชุดนวัตกรรม 
3.โรงเรียนสำธิต ต้นแบบกำรสอนแบบ Active 
Learning สร้ำงนวัตกรรม จ ำนวนกว่ำ 1,000 
นวัตกรรมโดยรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก 
สพฐ. 
4.จ ำนวนนักเรียนสำธิตทั้งหมด 2,292 คนได้รับ
กำรพัฒนำสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 
2,292 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตำมสมรรถนะ 5 
ด้ำน 

ด้านบริการวิชาการ 3.กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่ชุมชนใน
พ้ืนที่มหำวิทยำลัยรวมทั้งหมด 48  ต ำบล 

3.สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน มีรำยได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
ต ำบลละ 10 %  
 

ด้านการวิจัย ด้ำนกำรควำมส ำเร็จของกำรส่ งเสริม
ผลงำนวิจัย เชิ งประยุกต์และ พัฒนำ
นวัตกรรมจนมีกำรจดทะเบียนจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ5   

- กำรจดทะเบียนนวัตกรรม  
- ประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 

 


