
 
 

 
            

         
 

 ของฝากจาก... 
ผูอํานวยการกองบรหิารงานบคุคล 

  สําหรับฉบับนี้  ผูเขียนนําเรื่อง  “การจัดการความรู”  ซึ่งรองศาสตราจารยจิตเจริญ     
ไชยาคํา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เขียนในเว็บไซต G2W มาเลาสูกันฟง  ดังนี้คะ... 
ทบทวนชีวิต  กอนจะคิดเพื่อพัฒนา  KM_LO_Give and Grow 
ทบทวนชีวิต  คิดยอนรอย  มองตามรอย  เพ่ือพัฒนา KM เติมเต็มงานประจํา  สรางสรรคเพ่ือพัฒนา    
สูองคการเรียนรู  นํามาฝากเพื่อประกอบสําหรับทานที่เริ่มวางแผน  นําเครื่องมือการจัดการความรูมาสาน
เสริมสูองคการเรียนรู  กอนอื่น  ตองนิยามซะหนอย  วา  ความรู  คือ  อะไร  จะไดไมสับสน  ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 คือ  “ความรู  คือ  สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน  
การคนควา  หรือ  ประสบการณ  รวมทั้งความสามารถ  เชิงปฏิบัติ  และทักษะ  ความเขาใจ  หรือ  
สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ  สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยินไดฟง  การคิด  หรือการปฏิบัติองค
วิชาในแตละสาขา”  ซึ่งทักษะประสบการณนั้น  ไมไดมีอยูในตํารา  แต  เกิดจากการลงมือปฏิบัติ  ดังนั้น  
ความรูจะเกิดไดดวยการ  ลงมือปฏิบัติ 
 ประเด็นที่สอง  ความเชื่อมโยงของ  “ความรู  และ  การจัดการความรู  และ  องคการเรียนรู  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  2542” 
 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  2542  แก  2545” 
 การศึกษา  หมายความวา  กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดย
การถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรู  อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม  การเรียนรู  
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ประเด็นที่สาม  เก่ียวกับ  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11  สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ  ประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และเหมาะสม   

 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  17   ปการศึกษา  2552   วันจันทรที่  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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ตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และ  ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน...” 

ประเด็นที่สี่เก่ียวกับ  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานที่  สาม  คือ  มาตรฐาน
ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู  และ  สังคมแหงการเรียนรู  โดยวิธีการ  มีการบริหารจัดการ
ความรูอยางเปนระบบ  โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ  หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู  หลักการสราง
เครือขาย  และ  หลักการประสานความรวมมือ  รวมพลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

จากประสบการณ  สําหรับองคการท่ีเริ่มตน  หรือ  ทํามาระยะเวลาหนึ่ง  คือ  ระหวาง Format 
KM และ Natural KM ท่ีตองระวังมากๆ คือ ระหวาง KM v.s IM คือ Knowlegde Management 
และ information Management 

KM  คือ  อะไร 
KM  คือ  เครื่องมือ  ผอนแรงในการเรียนรูและพัฒนางาน 
เครื่องมือ  สรางพลังทวีคูณ (Synergy)  จากการรวมหมูพลังที่แตกตาง  หลากหลาย 
เครื่องมือ  สรางความสัมพันธท่ีดีในกลุมผูปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ  ใชความรูของทั้งในและนอกหนวยงาน 
เครื่องมือ  ดึงศักยภาพของคน & ทีมออกมาใช 
เครื่องมือ  ท่ีนําไปสูการสรางนวัตกรรม 
มุมมอง  ของ  JJ  ท่ีมีประสบการณ  และ  รวบรวมมาจาก  กูรู  หลายๆ ทาน 
Format KM  การจัดการความรูเชิงระบบ  หนวยงาน/เจานายสั่ง 
Natural KM  สรางองคกรเรียนรู  แบบธรรมชาติ 
หลักคิด  เคารพในความเปน  ฅน  มีอะไรดีในตัวตนเจาของ 
หลักปฏิบัติ  นําประสบการณของเจาของ  มาเลาสูกันฟง 
“ลปรร =  แลก  เปลี่ยน  เรียน  รู  กูสรางสรรค” 
ฟงแบบสุนทรียสนทนา  ฟง  แลว  นําไปปรับปรุง  ทําให  ตน  ฅน  งานประจํา  องคกร  

ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  ดีขึ้น 
PDCA  หรือ  CQI  (Continuous Quality Improvement) 

   

   

 
           

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. แจงวา  
คณะกรรมการ ช.พ.ส. ในการประชุมครั้งท่ี 12/2552  
วันท่ี  24  ธ.ค. 2552  มีมติใหปดโครงการเงินกู 
ช.พ.ส. ในวันท่ี  29  ม.ค. 53 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

เรื่อง  การแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

................................................. 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ออกหลักเกณฑ์การกําหนดคุณสมบัติการ            
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  กําหนดให้  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ       
ที่บรรจุในระดับปริญญาโท  ยกเว้นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก  จะต้องสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่มหาวิทยาลัยรับรอง  เช่น TOEFL , IELTS หรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
ให้ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า  ๔๕๐  หรือเทียบเท่า  ภายใน  ๑  ปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีคําส่ังจ้าง  โดยต้อง
แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยทราบทุกภาคเรียน  หรือทุก  ๔  เดือน  จนกว่าจะได้คะแนน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  นั้น   

เพื่อให้การแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย        
ในคราวประชุมครั้งที่  ๒๖ (๑๑/๒๕๕๒)  เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให ้ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ที่บรรจุในระดับปริญญาโท  ยกเว้นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก  
ดําเนินการสอบและแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยทราบ  ภายในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๓  
ณ  กองบริหารงานบุคคล  โดยให้ส่งผลการสอบฉบับจริงเท่านั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓      

                                                                          

                                                                           (นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย)์ 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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ขาวทนุรัฐบาล   
  สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหวางวันที่ 18 ม.ค. – 5 ก.พ. 2553 ทางอินเตอรเน็ต ที่ 
http:\\scholar.ocsc.go.th  จํานวน 5 ประเภททุน  คือ 
  1.  ทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ 
     หนวยงานของรัฐ      จํานวน  20  ทุน 
  2.  ทุนสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  จํานวน  22  ทุน 
  3.  ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน  5  ทุน 
  4.  ทุนสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  2  ทุน 
  5.  ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จํานวน  81  ทุน 

   

     

 

 

        

 

ของฝากคําคม  
     “ชีวิตคนทํางาน” 

 “เร็ว – ก็หาว่าล้ําหน้า” 
  “ช้า – ก็หาวา่อืดอาด” 
   “พอฉลาด – ก็ถูกระแวง” 

 “ทําก่อน – บอกไม่ได้ส่ัง” 
  “ทําทีหลัง – บอกไม่มีหัวคิด” 
   “เฮ้อ...นี่แหละชีวิตคนทํางาน”      
          
  

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

ด่วนที่สุด !! 
ตามท่ี  กองบริหารงานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลท่ีสนใจส่งแบบเสนอผลงานเพื่อ

เข้าคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน  และโครงการดีเด่นของชาติ  ประจําพุทธศักราช 2553  นั้น  ขอให้ส่ง
แบบเสนอผลงานดังกล่าว  ภายในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2553  ด้วย เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้
พิจารณากลั่นกรองผลงานฯ  ส่งให้สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ต่อไป... 

ก อ ง บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล   ข อ ใ ห
คณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  สาย
สนับสนุน  ดําเนินการรวบรวมผลการ
ประเมินฯ สงภายในวันที่  3  กุมภาพันธ  
2553  ดวยนะคะ   

(ที่มา: รศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  และคุณอสิริยาภรณ  อุวรรณโณ) 
หนังสอืพิมพเดลนิิวส  เม่ือ  8 ธ.ค. 2552 


