
People Process

Technology

• ทัศนคติที่ดี
•  การเรียนรูอยางตอเนื่อง

• การเรียนรูในงาน (on-the-job-training) 
• การสอนงานระหวางรุนพี่รุนนอง
  (Senior-Junior Training System) 
• การจัดทำคูมือปฏิบัติการ
• การประชุมระดมสมองกลุมยอย 
• การเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
• การฝกอบรมภายในและภายนอก 
• การกำหนดบทบาทหนาที่ งานหลัก
  และงานสนับสนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

• การนำ ICT มาสนับสนุนการดำเนินการ 

ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในระยะเริ่มแรก ป พ.ศ. 2550

ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในปจจุบัน

  

ระบบถามตอบปญหาที่พบบอย (FAQs)

การประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปละ 6 ครั้ง การรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนหลังดำเนินการ ในระดับตางๆ (AAR)

การทำงานทดแทนกัน ในชวงการรับรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รางวัลชมเชย ประเภทราย กระบวนงาน 

การพัฒนาคุณภาพ การบริการสูความเปนเลิศ

ดวย ระบบ WRTS โดย สำนักงาน ก.พ.ร. 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งที่ 6 รางวัลระดับดีเยี่ยม 

ประเภทที่ 1 หนวยงานที่มีผลงานดีเดน 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งที่ 4 รางวัลระดับดีเยี่ยม 

ประเภทรางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3 

รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท C

รางวัลคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติที่ดี 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รอยละความพึงพอใจจากกลองประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) ในปการศึกษา 2553 – 2555

คุณภาพของบริการและการทำงานที่ดีขึ้น

     บัณฑิตวิทยาลัยไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการในหลายๆ สวน โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ในป พ.ศ. 2550 บัณฑิตวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ KM@GradSchool 
ข้ึนเพ่ือใชเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรูระหวางบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย และป พ.ศ. 2551 ไดนำหลักการจัดการความรูมาพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพท่ีสามารถ
ทำงานทดแทนกันได ชวยใหการบริการสามารถดำเนินการไดอยางตอเน่ืองไมข้ึนอยูกับตัวบุคคล พรอมท้ังปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการทำงานท่ีมีคุณภาพ
เทาเทียมกันและเพิ่มคุณภาพของการบริการใหตอบสนองตอความพึงพอใจของคณาจารยและนิสิตตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ

     การจัดการความรูของบัณฑิตวิทยาลัย คือ แนวทางในการสราง แลกเปลี่ยนและประยุกตใชความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มคุณภาพการใหบริการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของผูใชบริการ



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การจดัการความรูเพือ่พฒันาบุคลากร

ใหสามารถทํางานทดแทนกนัได 
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การจัดการความรู 

 การจัดการความรูของบณัฑิตวิทยาลัย คือ แนวทาง

ในการสราง แลกเปลี่ยนและประยุกตใชความรู เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและเพิ่มคุณภาพการใหบริการของบัณฑิต

วิทยาลัย ใหสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 
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วิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานท่ีริเริ่มและมุงมั่น

สนับสนุนการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร อยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ 

เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาและชี้นําทิศทางเพื่อพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 
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ภารกิจหลักของบัณฑิตวทิยาลัย 

 1. ดูแลคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑติ 

 2. สนับสนุนคณาจารยในสาขาวิชา/ภาควิชา ใหมี

โอกาสทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 

 3. ใหบริการแกนิสิตรวดเร็วและพึงพอใจ 
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ระดับปริญญา 

 

หลักสูตร 

 

อาจารย 
นิสิต 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

วพ. แผน ข วพ. แผน ข วพ. แผน ข 

ดุษฎีบัณฑิต 83 (11) 1,441 1,358 - 433 - 1,791 - 

มหาบณัฑติ 166 (16) 238 3,597 25 2,132 2,925 5,729 2,950 

ป.บณัฑิต/ป.ตรี 1 2 - 1 1 

รวม 250 

(27) 

1,681 4,980 5,490 10,470 

อัตรากําลงับณัฑิตวิทยาลัย จํานวน 60 คน 

ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 27 หลักสูตร 
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การดําเนินงานจัดการความรูของบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัยเริ่มตนดําเนินการประยุกตใชแนวคิด 

“การจัดการความรู” สําหรับพัฒนาองคกร ตั้งแตป พ.ศ. 2550 

โดยเนนการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคลากร

ภายในของบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ KM@GradSchool 

เปนศูนยกลางในการจัดเก็บความรูและแลกเปลี่ยนความรู

ระหวาง ผูบริหารและบคุลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 



8 ระบบ KM@Grad_School ในป พ.ศ.2550  (ภาพระบบ 6/3/2550) 
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การดําเนินงานจัดการความรูของบัณฑิตวิทยาลัย 
กจิกรรม/เคร่ืองมือที่สงเสริม “การจดัการความรู” ไดแก 

• การเรียนรูในงาน (on-the-job-training) 

• การสอนงานระหวางรุนพี่รุนนอง (senior-Junior Training System) 

• การจัดทําคูมือปฏิบัติการ  

• การประชุมระดมสมองกลุมยอย 

• การเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  

• การฝกอบรมภายในและภายนอก 

• การนํา ICT มาสนับสนุนการดําเนินการ 

• KM@Grad_School 

• FAQs 

• การกําหนดบทบาทหนาที่ งานหลักและงานสนับสนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
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ตารางภาระงานทดแทน (ตัวอยาง งานนโยบายและสารสนเทศ) 

ภาระงาน ลออรัตน พูลทรัพย สโรชา พูนศักดิ ์ ภาสพงศ อัษฏางค สุริยัน 

นโยบายและแผน P   S1         

ประกันคุณภาพ S1   P         

ระบบฐานขอมูล   P   S1       

ประสานงานสารสนเทศ   P   S1       

ระบบบตัรนสิิต       S2 S1 P 

โปรแกรมประยุกต         P S1   

เว็บไซท         S1 P   

บริการสารสนเทศ       P S1 S2 S3 

  P  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานหลกั  

  S  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานรอง/สนับสนุน 

ตัวอยางการกําหนดหนาที่บุคลากรของ บว. 

เพิ่มศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเพิม่ขึ้น, สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากร,  

ลดความเครยีดในการทํางาน, สรางผลงานที่มคีณุภาพเดียวกัน 
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การถอดความรู 

 บว. มีการจัดประชุมกลุมยอยในแตละสวนงานและประชุมรวม

หลายครั้งเพื่อคนหาความรูที่มี ความรูที่จําเปน ความรูที่ตองการ รวมถึง 

แหลงความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่ดวย 

•  การประเมินความรูทีอ่ยู ในตัวบุคลากร: ประเมินจากประวัติ

การศกึษา/การทํางาน/การฝกอบรมและประสบการณของบุคลากร 

• แผนที่ความรู ชวยกําหนดผู ถายทอดความรู และผู รับการเรียนรู  

รวมทั้งเปนแนวทางกําหนดบุคลากรที่จะทํางานทดแทนในแตละ

สวนงาน 
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แผนท่ีความรู (Knowledge Map) 
• แผนที่ความรูเปนแผนผังแสดงถึงความรูความสามารถตางๆ 

ที่มีอยูในตัวบุคลากรแตละคน  เพื่อใหผูบริหารและบุคลากร

สามารถเขาถึงแหลงความรูไดสะดวกยิ่งขึ ้น  ตลอดจนเปน

แนวทางในการจัดทีมในการทํางานและใชในการวางแผน

พัฒนาบุคลากร 

• โครงสรางของแผนที่ความรูประกอบดวยชื่อบุคลากร หนาที่

ความรับผิดชอบ ความรู  ความสามารถในงาน และ

ความสามารถพิเศษ และระบุการทํางานทดแทนกัน พรอมทัง้

ระบุเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได  



13 

ตัวอยางแผนที่ความรู (ในรูปแบบเอกสาร) 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

• บัณฑิตวิทยาลัยไดสงเสริมใหมีการถายทอดความรูระหวางบุคลากร

เพื่อใหสามารถทํางานทดแทนกันไดในแตละงาน หรือทดแทนกันได

ระหวางงานเชน สวนเทคโนโลยีสารสนเทศของงานนโยบายและ

สารสนเทศ กับสวนประชาสัมพันธในงานบริหารและธุรการ 

• การดําเนินการแลกเปลีย่นเรียนรู ในรูปแบบพีส่อนนองและการ

ฝกอบรมระหวางการทํางาน รวมทัง้การสนับสนุนการฝกอบรม

ภายนอกและนําความรูมาถายทอดแกผูที่เกี่ยวของหรือในที่ประชุม

เสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
 

     บว. มีการดําเนินการในการปรับทัศนคติเก่ียวกับการแลกเปล่ียนและแบงปนความรูแกบุคลากร 
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การประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

การรายงานผลการดําเนินงานของแตละงาน 

การรายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางทักษะ 

การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบ้ืองตนสําหรับบุคลากร 
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การนําไปใช 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดใหบุคลากรตองชวยเหลือและทํางาน

ทดแทนกัน เมื่องานใดงานหนึ่งมีปริมาณมาก หรือบุคลากรหลัก(P) ที่

รับผิดชอบไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด บุคลากรรอง(S1,S2) ตองทํางาน

ทดแทนโดยไมใหงานหยุดชะงักและงานตองมีคุณภาพที่ทัดเทียมกัน 

การรับรายงานตัวนิสิตบัณฑติศกึษาและการจัดทําบัตรนิสติใหม 
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การบํารุงรกัษาความรู 

 ความรู ในการปฏิบัติหนาที ่ของบุคลากรแตละราย ไดถูก

กําหนดใหเขียนออกมาเปน คูมือการปฏิบัติงาน และ บางสวนถูก

จัดเก็บเขาสู ในระบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถสืบคนไดงาย 

(KM@Grad_School #2 และระบบ FAQs ) พรอมใชงานและ

สามารถพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นได 
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ระบบแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางบคุลากร KM@Grad_School ในปจจุบัน 



19 ระบบถามตอบปญหาที่พบบอย FAQs 
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ตอบุคลากร 

 - มีความรู ความสามารถเพิม่ขึน้ 

 - เขาใจ ความรูสึกของเพื่อนรวมงานยิ่งขึ้น 

 - ลดความเครียดในการทํางานจากมีผูรวมทํางานดวย 

 

ตอหนวยงาน 

 - ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานในภาพรวมดีขึ้น 

 - คุณภาพของบริการและงานตางๆ ดีขึ ้นและไมมีความ

แตกตางกัน  แมวาผูดําเนินการเปนบุคลากรรายใด 

 - สามารถสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

 

ผลของการจัดการความรู 
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 ผลประเมินตัวบงชีท้ี่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

ผูบรหิาร (คณบดี ผูอํานวยการสถาบนั และผูอํานวยการสํานัก) 

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครัง้ที่ 5/2556 

เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหใชผลการติดตามและ

ประเมินฯ ผูบริหาร ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี ้

 ปการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัยมีคาคะแนนการประเมินผล

คณบดี เทากับ 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 

  



22 

ปการ 

ศกึษา 

จํานวน 

ผูใช 

บริการ 

(ราย) 

ระดับ 

คะแนนท่ี  

1 

(Very Poor) 

ระดับ

คะแนนท่ี 

2 

(Poor) 

ระดับ

คะแนนท่ี 

3 

(Fair) 

ระดับ

คะแนนท่ี 

4 

(Good) 

ระดับ 

คะแนนท่ี  

5 

(Very Good) 

คะแนน

เฉลี่ย 

รอย

ละ 

2553 10,182 89 39 159 2,001 7,894 4.73 93.14 

2554 6,116 37 13 50 884 5,132 4.81 95.21 

2555 6,512 36 23 62 826 5,565 4.82 95.54 

 ระดับของคุณภาพของงานหรือบริการสามารถตอบสนองตอความพึง

พอใจของผูรับบริการไดเปนอยางดี ดังรอยละความพึงพอใจจากกลองประเมิน

ความพึงพอใจ (Satisfactory Box) ในปการศึกษา 2553 - 2555 ดังนี้ 



23 

รางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่3  

รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภท C รางวัลคุณภาพการใหบรกิาร/แนวปฏิบัติที่ดี  

เม่ือวันที่ 2 ธนัวาคม 2552 

รางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่4  

รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทรางวัลการพัฒนาปรับปรงุกระบวนงาน  

เม่ือวันที่ 24 ธนัวาคม 2553 

รางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่6  

รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทที่ 1 หนวยงานที่มีผลงานดีเดน  

เม่ือวันที่ 25 ธนัวาคม 2555 

รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน  

การพัฒนาคณุภาพการบรกิารสูความเปนเลศิดวยระบบ WRTS  

โดย สาํนกังาน ก.พ.ร. เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2553  
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รักษามาตรฐาน บริการเปนเลิศ เปดประตูสูอาเซียน 
 

International Standards, Excellent Services, Fit for ASEAN 
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